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Beste Collega’s
Vrijdag 6 januari hadden we de eerste algemene bijeenkomst van 2017. We
hebben toen het glas geheven en een proost uitgebracht op 2017.
Op de eerste bijeenkomst in 2017 heb ik kort teruggeblikt naar 2016 Wat hebben we
allemaal met elkaar gedaan in 2016. Ik moet zeggen er is weer veel georganiseerd.

Er is veel gewandeld:
- In de Gendse polder
- Naar de wijngaard
- Volkel
- Vught
- Rond Gemert
En natuurlijk de Oudejaarswandeling
 Er is ook veel gefietst:
Fietsvierdaagse
Berlicum
 Met de trein gereisd

Dit keer naar Valkenburg. Het mooie dorpje in zuid Limburg
 Wat was er nog meer:
Handboogschieten
Bowlen/jeu de boules
Jeroen Bosch jaar
Zomeractiviteit met een pub quiz
Het hotelweekend in Odoorn zeer succesvol met mooi weer in een prachtige
omgeving
En het kerstdiner waar weer volop is genoten. Dit keer deelgenomen door 67
collega’s!
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Al deze activiteiten zijn door veel collega’s bezocht. De deelname aan de meeste activiteiten is erg goed. Dat geeft
moed om ook dit jaar weer iets te gaan organiseren. Beste leden het is aan jullie om te bedenken welke leuke
activiteiten er mogelijk zijn waarmee je je mede collega’s kunt verrassen.
De laatste thema avond was ook erg succesvol. Ook dit jaar wil ik weer 2 avonden organiseren. Aan jullie om aan te
geven welke thema’s gewenst zijn.
 Bestuur,
we hebben jammer genoeg weer een vacature in het bestuur. Cisca is afgetreden en kort voor kerst heb ik
haar een bloemetje gebracht en hartelijk bedankt voor haar inzet. . We zijn dus weer driftig op zoek naar
iemand die ons bestuur wil versterken. Kom mensen we kunnen het niet alleen. Wie staat er op en zegt ik kom
jullie helpen.
En ik wil wederom wil ik mijn dank uitbrengen aan Jan. Hij zorgt ervoor dat regelmatig verhalen over de
activiteiten in de nieuwsbrief staan en dat we regelmatig kunnen genieten van zijn dichtkunst. Met het
kerstdiner heeft hij ons vertelt hoe de Mortel eruit ziet en wat er allemaal te doen is. Jan hartelijk bedankt.

Ten slotte wil ik iedereen een heel goed en gezond 2017 toewensen met veel activiteiten bij de collega’s.
Herman van der Kamp
Voorzitter
Ook zijn we weer op zoek naar een nieuw bestuurslid. Cisca Helberg heeft aangegeven om persoonlijke redenen te
willen stoppen als bestuurslid. Heb je zin om ons bestuur te versterken stuur dan een email naar info@weduwenweduwnaars.nl of bel mij op 06-37603112.
Nog een oproep aan iedereen. Zorg dat de kalender met activiteiten weer goed gevuld gaat worden. De laatste
maanden is het minimaal wat er wordt georganiseerd. Nieuwe leden als je hulp nodig hebt bij het organiseren van een
activiteit kun je altijd aankloppen bij het bestuur.
Herman van der Kamp
Voorzitter Collega’s

2017 Algemene bijeenkomst

Bijeenkomst nieuwe leden:

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag
Vrijdag

03
05
07
01
03

Maart
Mei
Juli
September
November

03
07
02
04
06
01

Februari 2017
April
Juni
Augustus
Oktober
December
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TIPS – OPROEP – INFORMATIE - GEZOCHT – TE KOOP
Kopij voor de nieuwsbrief Heb je een tip, mooi gedicht, of heb je een leuke foto voor in de nieuwsbrief,
dan kun je dit sturen naar: Annie van de Groenendaal: mailcirkel@weduwen- weduwnaars.nl




Zieke
Weet je dat iemand van de Collega’s ziek is, meldt dit dan bij Yvonne van Weert. Zij zorgt dan voor een kaartje
namens de vereniging. Emailadres: mail@yvonnevanweert.nl
Nieuwsbrief per e-mail:
Wil je de nieuwsbrief per e-mail ontvangen, wil je dan een mailtje sturen naar
Annie v.d. Groenendaal: mailcirkel@weduwen-weduwnaars.nl
Nieuwsbrief per mail werkt kostenbesparend, bij een papieren versie betaal je 10 euro meer contributie.



Iedere eerste zaterdagavond van de maand, vanaf 21.00 uur treden er altijd 2 bands op in Boekelsven te
Boekel, Peelstraat 28. Dit is niet voor alleenstaanden, maar er gaan vaak wel collega’s naar toe.
Zie www.peelsessie.nl contactpersoon: Jeanne



Mailcirkel: Voor laatste nieuwtjes, die tussen 2 nieuwsbrieven in zitten, of korte termijn
activiteiten stuurt Annie v.d. Groenendaal mailcirkel@weduwen- weduwnaars.nl
een mailtje naar degenen van wie het e-mail adres bekend is. Ook zullen deze nieuwtjes op het forum
geplaatst worden.



Nog niet zo computervaardig?
TIP Bij Senioren Web kun je heel veel tips, trucks en hulp krijgen, voor een lidmaatschap van
€ 28,= p/jaar. http://www.seniorweb.nl

De Pen:

Niets ontvangen
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AFGELOPEN ACTIVITEITEN:
Zondag 11 december- ZAZIEZOE theater te Hintham- Annie- 4 deelnemers

Voorstelling

Zaziezoe 11 december 12 uur

Achter in een tuin in Hintham vond de voorstelling van Zaziezoe plaats. Een klein huiselijk theatertje voor maximaal 35
personen.
2 jongemannen: Eric en Tim , van rond de 27, vertelden hun levensverhaal aan elkaar. De lagere schooltijd die erg
ontspannen verliep, de middelbare schooltijd met al z’n onzekerheden en angsten.Later de studententijd: wat wil ik

nou echt, waar ligt mijn passie.

Tim wilde niks liever dan zingen en optreden;

Eric wilde sporten, uitdagingen, reizen.
Alles werd ondersteund door foto en filmfragmenten en passende zang van Tim. Alles werd zo warm en eerlijk verteld
dat we na afloop echt het gevoel hadden dat we deze jongens hebben leren kennen, misschien nog wel beter dan
onze eigen kinderen.
We hebben er van genoten en het is zeker voor herhaling vatbaar. Annie, Trudy, Anne-Marijke en Carina

Zondag zondag 27 nov.-Fietstocht- Alberdien en Betsie- 10 deelnemers
Beste Collega's.
Of....de wonderen zijn de wereld nog niet uit.
Of....níks is zo veranderlijk als de mens !!!!
Hoe 't ook zij, ik heb deelgenomen aan de fietstocht op 27 Nov.
Deze fietstocht was uitgezet en georganiseerd door Alberdien en Betsie.
Wij waren met 10 Collega's bij elkaar gekomen bij de ,,Koksehoeve,, in Gemert,
om vanaf dit punt aan een ongeveer 35 km lange fietstocht te beginnen.
Om 12.30 uur waren wij met de groep compleet, en om 13.00 uur zijn wij op de trappers gegaan richting Milheeze.
Na zo'n anderhalf uur te hebben gefietst door voornamelijk bosrijk gebied omgeving Gemert, De Mortel, en Bakel,
waren wij op de plek van bestemming, en toe aan onze rustpauze, die wij hadden bij hotel restaurant ,,Nederheide,, te
Milheeze.
Hier hadden Alberdien en Betsie voor ons 'n tafel gereserveerd, en hebben wij hier onze consumptie genuttigd,
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en tevens gebruik gemaakt van de sanitaire stop.
Na hier zo'n drie kwartier te zijn geweest, zijn wij aan het tweede gedeelte van de tocht begonnen,
wat ook nu weer voor het grootste gedeelte over goed begaanbare fietspaden was door de bossen!!
Het was goed fietsweer, al hadden enkele van ons schijnbaar een natte rug gekregen van en tijdens het fietsen???
(Dit was toch écht niet omdat het tempo hoog was !!!!!)
Uiteindelijk zijn wij toch met z'n tienen gelijktijdig om 16.30 uur bij de ,,Koksehoeve,, aangekomen om gezamenlijk ter
afsluiting van deze middag een 3 gangen menu te gaan eten, en om nog wat bij te kletsen over van alles en nog wat.
En aan gesprekstof is onder een groep(je) Collega's nóóit gebrek !!!
Rond 17.30 uur werd ons bestelde menu opgediend en konden wij gaan smullen van ons etentje.
Om 19.30 uur zaten wij vol van 't eten en drinken, en werd deze middag van fietsen, kletsen, eten en drinken
afgesloten, en zijn wij nadat wij Alberdien en Betsie hebben bedankt voor deze geweldige middag weer ieder onze
eigen weg gegaan !!
Dus nogmaals Alberdien en Betsie, héél hartelijk dank namens ons achten voor het organiseren van deze leuke middag
!!!
Groetjes Jan
We zijn met ongeveer 10 pers gaan fietsen in de late herfst .
We hadden een mooie tocht door bossen en heide in de omgeving van Gemert naar een heerlijk rust restaurant bij een
golfbaan .daar na weer terug om van een gezellig eten te genieten we hadden het reuze getroffen met het weer je dat is altijd
wel fijn natuurlijk .
Bij deze nog bedankt voor de organisatie.
Gr Ton

Zaterdag 17 december- Kerstdiner- 67 deelnemers- Sandra Jose Ria Christien Lisette

Jongens en maiskes,
Wij zijn vanavond weer bij elkaar, voor het Kerstetentje zoals ieder jaar.
Vanavond vertel ik eens niks over Kerst had ik eerder besloten,
Maar ga dit keer De Mortel promoten.
Maar voordat ik hiermee begin, éérst deze belangrijke zin.
Ieder jaar, krijgt het kerstcomité het voor elkaar,
om deze avond te overtreffen van het voorgaande jaar !!
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En voor de leden die het nog niet weten,
Chistien, Lizette, Ria, Sandra, en José, zijn de dames van 't kerstcomité.
Dit was even tussendoor, nu ga ik ervoor.
En voor diegene die er geen touw aan vast kunnen knopen,
Ik heb al eerder aangegeven, dat ik beter Nederlands kan schrijven dan praten,
Dus houd de Nieuwsbrief in de gaten.
De Mortel.
De Mortel is 'n dorpje gelegen tussen Gemert en Bakel.
Voorheen behoorde De Mortel alléén bij Gemert,
Maar inmiddels is De Mortel de schakel tussen Gemert en Bakel !!!
In De Mortel hebben wij een klein beetje onze eigen taal, en mij verstaan ze allemaal.
Ik heb het er goed naar m'n zin, vandaar dat ik er over begin !!
In De Mortel wonen dè is er goed, tussen zo'n 1550 mensen van vlees en bloed.
Ik ben er geborre, en m'n kinderen zijn er groot geworre !!
De Mortel is niet groot, en ze bakken er ook geen brood !!
De Mortel is in principe maar twee straten groot, en loopt er links en rechts nog een sloot.
Wij hebben een kleine kern met 'n groot buitengebied, uitbreiding ligt dan ook in het verschiet.
De Mortel is zo klein, er loopt bij ons zelfs géén bus, laat staan een trein !!!
In De Mortel hebben wij 'n school, een kerk en 'n kroeg.
Voor de echte ,,Mortelnaar,, is dat genoeg !!
Wel staat er in De Mortel een KPN toren, al is die niet veel meer waard, deze zet wel De Mortel op de kaart.
Want hier broeden ieder jaar een paar Slechtvalken, die de nodige duiven verschalken.
Dit is te volgen op internet bij Beleef de lente, wat te volgen is van Maastricht tot Twente.
Verenigingen hebben wij wel volop, al zitten sommige nog in de dop.
Het aantal bedrijven is op één hand te tellen, maar dat kun je je misschien wel voorstellen.
Ene kruidenier heeft in De Mortel geen bestaan, en dus is hij daarom dan ook wegegaan !!
De rest van de winkels blijven op slot, want met 't internet is d'n handel kapot !!!
Toch, is het in De Mortel goed vertoeve, dus laat de boeren maar dorsen en ploegge !!!
In De Mortel hebben ze ook véél varkens en koeien, de eerste die knorren, en de laatste die loeien !!!!!
Deze dieren maken veel mest dat is dan weer minder leuk, maar wel mooi voor deze spreuk.
Als de boeren met de strontkar uitrijden dat is minder mooi, dan ruik ik liever pas gemaaid gras of hooi !!!
Ook hebben wij in De Mortel véél bossen en weijen, en de rest van de grond gebruiken de boeren om te
zeijen !!!!!
Behalve boeren en burgers wonen er in De Mortel ook buitenlui !!!
Buitenlui zijn eigenlijk buitenlanders, maar wij noemen ze anders !!!
Inmiddels hebben wij inwoners uit alle windstreken, wat de afgelopen jaren is gebleken.
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De friettent wordt gerund door Chinezen, en in 'n buitenwijk wonen Portugezen.
Tegenover mij wonen 'n paar Polen ook die hebben wij, maar ook dát hoort erbij.
Sinds een jaar hebben wij ook 'n koffiehuis ,,Oma Mien,,
wat enkele van de Collega's afgelopen voorjaar hebben gezien.
Scholen hebben wij inmiddels niet meer, dit is vervangen door 'n multifunctioneel gebouw,
met de naam ,,de Sprank,, geschreven in het blauw !!!
Wil je meer van De Mortel zien en weten, dan ga je volgende keer gewoon mee wandelen en na afloop wat
eten.
Zou je na dit verhaal óók in De Mortel willen wonen, houd het voorlopig maar bij dromen.
Want ter afsluiting en tot slot,
Als je niet in De Mortel bent geborre, zal je nóóit als ene echte Mortelnaar gezien worre !!!!!!!
Groetjes Jan

Zondag 18 december- Kerstwandeling- Alberdien-Helene-Maria- 8 deelnemers
Hoi Collega's.
Zondag 18 December hadden wij met een achttal Collega's, aan een Kerstwandeling deelgenomen rondom Ravenstein.
Na vorig jaar in Ravenstein te hebben gewandeld bij kaarslicht, was het dit keer een wandeling rond Ravenstein bij
daglicht !
Ook nu had Maria haar huis open gesteld om ons vanaf 11.00 uur welkom te heten met een kop koffie en een stuk
lekker zelfgemaakte appelgebak.
Wij waren dus met een zevental Collega's naar Maria afgereisd, en om 11.00 uur waren wij dan ook allen aanwezig.
Na de koffie en gebak te hebben genuttigd, zijn wij om 12.00 uur richting Ravenstein gegaan om vanaf daar aan de
ong. 10 km wandeling te gaan beginnen, die behalve door Ravenstein door de plaatsjes Huisseling, Overlangel, en
Neerloon zou gaan.
In alle kerkjes van deze plaatsjes stonden koortjes de nodige Kerstliederen te vertolken, wat een onderdeel van de
Kerstwandeling was, en die wij dan ook zijn gaan beluisteren.
Dus deze Kerstwandeling zou ook een kerkwandeling kunnen gaan heten, omdat dit de aanlegpunten waren voor deze
wandeling.

Rond 13.15 uur waren wij halverwege de route en hebben wij een ,,kerkelijke,, pauze gehad, en konden wij gebruik
maken van een kop koffie of warme chocolademelk, wat de inwendige mens goed had gedaan !!!
Na 'n half uurtje te hebben gerust en genoten van het drankje waren wij weer opgestapt voor de tweede helft van de
wandeling.
Om 15.00 uur waren wij weer terug in Ravenstein, en hebben wij daar nog een uurtje genoten met het bezoeken van
de draaiende molen, optredens van koortjes op het plein en in de kapel, en van het stadje op zich !!
Maar na een wandeling van ong. 10 km willen de meeste Collega's na afloop nog gezellig samen een hapje gaan eten
ter afsluiting van de activiteit, en dus had Maria voor ons gereserveerd bij ,,Pizzeria Amon,,
Daar aangekomen rond 16.30 uur hebben wij heerlijk gegeten, gedronken, gerust, en bijgepraat over de gezellige
middag die wij weer gehad hadden !!
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Om 18.45 uur hadden wij allemaal méér dan genoeg gegeten en hebben wij afscheid van elkaar genomen, na Maria te
hebben bedankt voor het organiseren van deze gezellige lange middag, en zijn daarna ieder onze eigen weg richting
thuis gegaan !!
Ter afsluiting en tot slot, wil en mag ik Maria dan ook héél hartelijk danken namens Lenie, Annie, Mien, Albert,
Helene en Nellie voor het organiseren van deze leuke en gezellige, méér dan lange en leuke middag !!!!!
Groetjes Jan

Donderdag 29 december – Oudejaarswandeling Drunense Duinen- Ad - 36 deelnemers

Zaterdag 31 december- Oud en Nieuw te Berlicum- Maria Broeren

Vrijdag 06 januari- Algemene Bijeenkomst te Berlicum-

ALLEMAAL DANKJEWEL !!

MUTATIES LEDENLIJST
 Check of al je gegevens op de ledenlijst kloppen - Geef aanvullingen of wijzigingen door aan:
Yvonne van Weert: ledenadm@weduwen-weduwnaars.nl



Let op: als je in 2017 geen lid meer wilt zijn van de vereniging stuur je opzegging dan naar
ledenadm@weduwen-weduwnaars.nl

AGENDA
Collega´s Noord-Brabant & Omgeving is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen bij evt. letsel, schade, verlies
of diefstal (ook aan derden) tijdens de bijeenkomsten en/of activiteiten/uitjes die voor en door haar leden worden
georganiseerd. Deelname hieraan en aan vakanties, hotelweekenden, wintersport e.d. zijn op eigen risico. Men
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dient zelf voor de benodigde verzekeringen zorg te dragen. Evenals een auto ongevallen inzittende verzekering,
indien nodig. Slechts voor de communicatie met de leden onderling en het logeeradres, fungeert een van de leden
als contactpersoon.

Iedere
zondag

Zaterdag
18-02-2017

Muziek
luisteren

Eten en
bowlen

Tijd :15.00u - 17.00u Verloop van de activiteit: De band pauzeert halfweg.
Kosten: Gratis entree. Zitplaatsen zijn om 15.00 u op. Veel staanplaatsen. Verdere
informatie :Zie website Afzakkerij Veghel Vervolgens agenda
Aanmelden: CHV Noordkade 10-12 5462 Veghel Contactpersoon /Nico, gaat
regelmatig. Inlichtingen :Als je denkt dat de band je favoriete muziek is ga je.
Tijd: 18:30
Omschrijving activiteit
Eten en bowlen bij Rainbowcentre te Nistelrode.
Verloop van de activiteit
18:30-19:30
Keuzemenu eten bestaande uit Schnitzel, Saté of Hete Kip.
19:30-20:30
Bowlen.
20:30-……..
Eventueel naborellen.
Kosten
€ 22,- voor het keuzemenu, bowlen en 3 consumpties. Meerdere consumpties zijn voor
eigen gebruik.
Betaling vooraf en pas als je betaling binnen is, is je aanmelding definitief. Afmelden tot
12 februari nog mogelijk, daarna is je deelname definitief en is teruggave van het
inschrijfgeld niet meer mogelijk!
Bedrag van € 22.- overmaken op rekeningnummer NL12.RABO.0146.3211.38 t.n.v. A.T.M
van der Linden onder vermelding van Bowlen.
Rainbowcentre
Laar 35
5388 HC Nistelrode
0412-617042
Routebeschrijving:
A50 afslag Nistelrode
Ga bij de rotonde richting het centrum.
Bij de stoplichten rechtdoor. Vervolgens neem bij de rotonde de 2de afslag. Rijd als maar
rechtdoor tot aan de linkerkant het Rainbowcentre gelegen ligt.

zondag 5
maart 2017

Zangwork
shop

Tijd: 13.45-17.00 uur Omschrijving activiteit: Zangworkshop o.l.v. Margré van
Gestel Ervaring is niet vereist!! Verloop van de activiteit: 13.45 koffie met iets
lekkers. Van 14-16 uur zingen met een kleine pauze. Napraten bij een drankje tot
17 uur Kosten: afhankelijk van aantal personen: tussen €10-15 Opgeven is
meedoen! Betaling ter plaatse. In principe bij: ( mochten er veel personen zich
opgeven mogelijk elders)
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