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Beste Collega’s

De eerste mooie dagen hebben we alweer achter de rug. Een week achter de
rug waarin we al veel de zon hebben gezien en we al lekker naar buiten konden
en genieten van het mooie weer en de ontluikende natuur. Je ziet de mensen
weer vrolijker worden. Weer meer contacten buiten de deur. Ik hoop dat dit
ook weer voor onze activiteiten van de collega’s gaat gelden. De lente en de
zomermaanden zijn natuurlijk weer bij uitstek de maanden om weer iets voor
elkaar te organiseren. Op de laatste algemene bijeenkomst in maart waren er
enkele aanwezige collega’s die ideeën hadden voor een activiteit. Yvonne en
Rian zijn alweer bezig met het organiseren van de voorjaarsactiviteit die weer in
Gemonde gaat plaatsvinden. Ik zag ook al de activiteit Bavaria biertocht
voorbijkomen. Spreekt mij erg aan zo’n activiteit. Ook al weer een wandeling
gezien.
Maar beste mensen er is nog ruimte genoeg in de agenda om iets leuks te
organiseren. En dat hoeft niet een wandeling of fietstocht te zijn maar kan elke
activiteit zijn die jij leuk vindt en waarbij het leuk is om dit met andere collega’s
te doen.
Ik wens iedereen veel plezier bij het organiseren van een activiteit. En je weet
als je het moeilijk vindt om iets te organiseren, er is altijd een bestuurslid of
mede collega die je hierbij wil helpen. Gewoon doen!
Herman van der Kamp
Voorzitter Collega’s
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2017 Algemene bijeenkomst
Vrijdag 05 Mei
Vrijdag 07 Juli!!!
Let op dit is geworden
Vrijdag 14 juli !!!!
Vrijdag 01 September
Vrijdag 03 November

Bijeenkomst nieuwe leden:
Vrijdag 07 April
Vrijdag 02 Juni
Vrijdag 04 Augustus
Vrijdag 06 Oktober
Vrijdag 01 December

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: mailcirkel@weduwen- weduwnaars.nl
 Zieke
Weet je dat iemand van de Collega’s ziek is, meldt dit dan bij . Zij zorgt dan voor een kaartje namens
de vereniging. Emailadres:
 Nieuwsbrief per e-mail:
Wil je de nieuwsbrief per e-mail ontvangen, wil je dan een mailtje sturen naar

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:
 Mailcirkel: Voor laatste nieuwtjes, die tussen 2 nieuwsbrieven in zitten, of korte termijn
activiteiten stuurt 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
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OPROEP !!!! OPROEP !!!
THEATERWERKGROEP
Door een van onze leden is aangegeven graag naar het theater te gaan, maar dit alleen niet snel te doen. Of
we daarom kunnen informeren of er meer leden zijn die hier belangstelling voor hebben.
Als bestuur hebben we daarom besloten om een theaterwerkgroep op te richten, omdat wij denken dat hier
zeker wel belangstelling voor is.
Ondertussen hebben we 4 personen bereid gevonden om hierin deel te nemen, wij zouden het fijn vinden
als we nog 1 persoon daaraan toe kunnen voegen. We zullen dan rond mei/juni, als de nieuwe programma
boekjes uitkomen, bij elkaar komen om een paar voorstellingen uit te kiezen waarvan wij denken dat er
belangstelling voor is. En dit daarna op de mailcirkel rondsturen, om te informeren wie er mee wil.
Tevens doen wij de oproep of er al mensen ‘vriend’ van een theater zijn, zodat we hier gebruik van kunnen
maken om het programmaboekje meteen na uitgave te ontvangen en ons bij voorinschrijving in te kunnen
schrijven, om meer kans op de kaartjes te maken.
Heb je dus belangstelling voor het werkgroepje en/of ben je ‘vriend’ van het theater, geef het ons dan door.
Mail: rian5271@gmail.com
Alvast bedankt… en we hopen op een mooi theaterseizoen.

De Pen:

Vriendschap.
Vriendschap kan spontaan ontstaan.
Vaak heb je daar véél plezier aan.
Vriendschap is elkaar kunnen vertrouwen,
anders kun je geen band opbouwen.
Wil een vriendschap doen slagen,
dan moet je elkaar goed kunnen verdragen.
Probeer om elkaar niet te claimen,
want dit geeft problemen.
Met vriendschap ben je er voor elkaar zo veel als kan,
want samen maak je er iets moois van.
Vriendschap betekend delen van plezier en verdriet,
ook wanneer een ander jouw niet ziet.
Bij vriendschap krijg je steun en een luisterend oor,
daar doe je het toch voor ??
Groetjes Jan
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AFGELOPEN ACTIVITEITEN:
Zaterdag 18 februari- Eten en Bowlen- Antoinet -33 deelnemers
Beste Collega's,
Wat wij niet moeten vergeten,
Collega's komen uit alle windstreken.
Wij hebben activiteiten gehad rond Gemert, Uden, den Bosch en Oss,
nu dan een activiteit in Nistelrooi, en dat is mooi !!!
Antoinet had voor ons een avondvullende activiteit georganiseerd,
bestaande uit eten, bowlen, drinken, en nakaarten bij ''Rainbowcentre'' te Nistelrode.
De opkomst was héél goed, hopelijk geeft dat de Collega's weer moed,
om een activiteit te organiseren, zodat er binnenkort weer meer is te beleven.

In totaal waren wij met 33 Collega's om deel te nemen aan deze activiteit.
Om 18.30 uur waren wij allemaal aanwezig, en werd de bestelling van ons keuzemenu opgenomen.
Wij hadden de keuzes uit een drietal menu's te weten, snitschel, saté, of hete kip.

Om 19.00 uur werd ons bestelde menu opgediend, en zaten wij binnen no time met z'n allen te eten.
Aan de reacties te zien en te horen, zat iedereen te genieten van het bestelde menu, daarom wil ik dan ook
namens ons allen, een compliment maken aan de kok en de bediening !!!!
Rond 19.30 uur, nadat wij heerlijk gegeten hadden zijn wij dan aan het bowlen begonnen.
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Wij hadden 6 banen in gebruik, en hebben gebowld tot 20.45 uur, wat voor de meeste onder ons, wat tijd
betreft, dan ook mooi was geweest.
Daarna hebben wij nog gezellig zitten kletsen over van alles en nog wat, en zijn de eerste Collega's rond
22.00 uur opgestapt nadat zij Antoinet dank hadden gezegd voor de gezellige avond die ze hebben mogen
beleven.
Zelf hebben wij (mijn groepje) om 22.45 uur afscheid genomen van de mede Collega's en heb ik het idee, dat
rond 23.00 uur een einde is gekomen aan deze activiteit.
Daarom en tot slot, wil ik Antoinet dan ook héél hartelijk danken voor deze gezellige en avondvullende
activiteit namens ons tweeëndertigen !!!!!
Groetjes Jan

Vrijdag 03 Maart- Algemene bijeenkomst te Berlicum- 46 deelnemers

Zondag 05 Maart- Zangworkshop te Schijndel wegens te weinig belangstelling niet doorgegaan

Vrijdag 17 maart- Dansen (stijldansen ) bij Nia Domo in Boekel-

ALLEMAAL DANKJEWEL !!
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MUTATIES LEDENLIJST
 Check of al je gegevens op de ledenlijst kloppen - Geef aanvullingen of wijzigingen door aan:
Yvonne : 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
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

Muziek
luisteren

Zaterdag
25 maart
2017

Bloemschik
-ken

6, 7, 8 en 9
april

concerten,
vanwege 25
jarig
jubileum
van ons
koor

aterdag 8
april 2017

Spelletjesavond

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.

Gaat niet door vanwege te weinig belangstelling

Kosten: 7,50 inclusief 1 kop koffie of thee
Aanmelden: Lenie
Je kunt kaartje(s) bestellen door een mailtje te sturen naar: l voor welke dag je
een kaartje wilt bestellen en door het bedrag van 7,50 over te maken op mijn
bankrekening nr. NL24 RABO 0120 0610 82
Mocht een bepaalde dag uitverkocht zijn, dan krijg je het geld uiteraard
teruggestort
Inlichtingen : Lenie :
(Voor info zie flyer)
Spelletjesavond bij de Gouden Leeuw in Berlicum. Degene die een leuk spel heeft ,
is vrij om het mee te nemen met naam voorzien. Na 23.00 uur kun je nog
aansluiten in het café, waar een band optreedt, voor degene die nog niet naar huis
willen.
Kosten : € 10,00, Incl. 3 munten, 3 x bittergarnituur en zoutjes.
betaling vooraf en pas als je betaling binnen is, is je aanmelding definitief!
Afmelden tot 19 maart nog mogelijk, daarna is je deelname definitief en is
teruggave van het inschrijfgeld niet meer mogelijk!
Bedrag van € 10,00 overmaken op rekeningnummer NL16RABO0137510071 t.n.v.
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onder vermelding van spelletjesavond
Er moeten minimaal 16 deelnemers zijn anders gaat het niet door
Aanmelden
: kan tot 30 maart aanmelden bij:
Heb je eventueel een spelletje, en de naam van het spel en geef dit dan even
door
Contactpersoon /Inlichtingen:
Activiteit Lunchwandeling 20 km
Lunchwandeling Rondom de Mispeleindse heide, Lage Mierde
Lunch bij Herberg in den Bockenreyder Esbeek
Tijd: 9.00 uur Verzamelen bij mij thuis op Bosuilhage 28, 5258 XR BERLICUM
Of om
9.45 uur bij Dorpsplein voor Café Cafetaria Dorpzicht, Dorpsplein 2, 5094 GJ Lage
Mierde.
Ik vind het leuk om lange wandelingen in de natuur te maken.
En ik hoop door het organiseren van deze wandeling kennis te kunnen maken met
mensen uit de vereniging die dat ook leuk vinden.
Ik besef dat ik met deze lange wandeling van 20 km niet een hele grote groep
Collega’s zal aanspreken. Maar ik stel het wel op prijs dat als je de activiteit wel
leuk vind, maar bv de dag niet uitkomt, om me dan toch een berichtje te sturen,
dan kan ik kijken voor een volgende keer waar ik rekening mee moet houden.
Zondag 2
april

Lunchwand
eling

Voor wie is deze wandeling geschikt:
Iedereen die tijd en zin heeft om 20 km te wandelen. Na ongeveer 15 km is pas de
lunchpauze. Maar daarvoor stoppen we wel bij een bankje. We lopen in een
ontspannen tempo, tegen de 5 km /uur.
Je mag eventueel ook met Nordic Walking poles lopen. Mogelijk kan ik je dan nog
tips geven, omdat ik zelf Nordic Walking lessen geef. Maar zonder stokken is
natuurlijk ook mogelijk.
Verloop van de activiteit:
We verzamelen om 9.00 uur in Berlicum of om 9.45 uur op het dorpsplein 2 in Lage
Mierde. (zie hierboven)
De wandeling start om 9.45 uur in Lage Mierde.
De route voor de lunch is langer (ong. 15 km) dan na de lunch. Dus we vertrekken
zo vroeg mogelijk, en zullen voor de lunchstop een stop maken bij een
bankje.(uiterlijk om 12.15 uur) Dus zorg dat je zelf wat te eten en drinken bij je
hebt.
Rondom de Mispeleindse Heide is een mooie afwisselende wandeling. We
wandelen het dorp uit langs leuke oude pleintjes en historische
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langgevelboerderijen richting buitengebied. Op de Neterselse en Mispeleindse
heide zien we een heidegebied met prachtige vennen. Via de Flaesstoren, die we
kunnen beklimmen voor een fascinerend uitzicht, (intree € 1,00) gaan we op weg
naar Herberg in den Bockenreyder (ong. 13.30 uur daar). Een leuk eenmanspaadje
langs de Reusel en een graspad langs de Raamsloop brengen ons weer terug naar
het startpunt op het Dorpsplein (15.45 uur).
Daar aangekomen kunnen we nog wat drinken bij Café Cafetaria Dorpszicht.
De totale route is 20 km. Stevig schoeisel is een must voor deze wandeling. Zondag
5 maart de route voorgelopen, en sommige stukken waren echt nat.
De lunchwandeling gaat door indien het weer redelijk is, maar niet bij onweer,
zware storm of ijzel.
En bij minimaal 4 aanmeldingen, en maximaal 19 personen.
Het probleem bij deze lunchwandeling is dat we bij Herberg “In den Bockenryder”
op zondag niet kunnen reserveren, dus het kan zijn dat we even moeten wachten
totdat er een tafel vrij is. Want het restaurant is zo populair dat het er “met de
benen” buiten hangt op zondag. Op verzoek kan ik wel de menu kaart mailen voor
diegene die dat willen. Ze hebben vooral brood en gebakken eieren op menu staan.
Maar ook soep. Maar bv geen salades.
Kosten: Lunchkosten: Ieder betaalt wat hij/zij bestelt
Evt. beklimming van de uitkijktoren € 1,00
Evt. wat drinken na afloop van de wandeling
Autokosten: Als je met iemand mee rijd kun je zelf afspraken maken over verdeling
van de autokosten.
Contactpersoon/ Inlichtingen:
Opgeven is mogelijk tot maximaal aantal van 19 mensen is bereikt of tot uiterlijk 1
dag voor de wandeling .
Tijd: 14.00 tot ca. 20.00
Verloop van de activiteit: Ontvangst om 14h met koffie/thee & wat lekkers.
Daarna gaan we deze dag doorbrengen met handboogschieten, kruisboogschieten
en luchtbuksschieten en natuurlijk veel gezelligheid. Na afloop zullen we de
hongerige magen ook weer gaan vullen met wat te eten.
Zondag
28 mei

Kosten: €17,50 incl. koffie/thee met wat lekkers en eten na afloop van de
activiteit. Consumpties zijn voor eigen rekening. Bij opgave voor deze activiteit
VOORJAAR
s.v.p. € 17,50 overmaken op rek.nr. NL44INGB 0004953406
SACTIVITEIT
TNV. Collega’s Brabant e.o., onder vermelding van uw naam, lidnr.en
‘voorjaarsactiviteit’.
Verdere informatie: De locatie is : Gildeterrein Datmunda, Kaal Hoefsteeg 1, te
Gemonde
Aanmelden :
Contactpersoon / Inlichtingen:
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Zondag 25
juni

Bavaria
Biertocht

Tijd: nader te bepalen
Omschrijving activiteit
: Bavaria Biertocht te Lieshout eventueel met
rondleiding en lunch. Rondleiding start om 15.00 uur . Adres: Heuvel 5 te Lieshout
Verloop van de activiteit: De rondleiding is in de Brouwerij van Bavaria het oudste
familiebedrijf van Nederland. Proef en ruik hoe het bier gebrouwen wordt enz. De
rondleiding eindigt in het Brouwerijcaf eindigt in het Brouwerijcafé waar je een
vers getapt biertje ontvangt en een souvenir meekrijgt. Duur van de rondleiding:
1,5 tot 2 uur.
Kosten: Rondleiding: € 15,00 p.p. incl. 2 consumpties, een snack en Bavaria
souvenir lunch kosten: € 10,00 p.p.
Verdere informatie :Bij Christien of Ria
Aanmelden : aanmelden voor 01 juni, dan gaan we de tijd bepalen van
lunch+rondleiding. Er kunnen maximaal 40 mensen deelnemen.
Contactpersoon /

Inlichtingen

: Christien of Ria
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Jubileumconcerten Derplu 6 – 7 – 8 – 9 april 2017
Donderdag 6 april 2017 aanvang 20.00 uur: The Apostle
+Vrijdag 7 april 2017 aanvang 20.00 uur: The Apostle
The Apostle: een rockmusical over het leven van Paulus
Opgroeien in een cultuur waarin alle regels vast liggen, betekent nog niet dat je niet tot nieuwe inzichten
kunt komen...
Paulus was vervolger van Christenen. Na een visioen werd hij juist volgeling van Jezus. Hij schreef een groot
deel van het Nieuwe testament.
The Apostle: Koor Derplu met solisten en live orkest. Dorpshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 Vinkel 6 en
7 april 20 u. Toegang 7,50

__________________________________________________________________________________

Zaterdag 8 april 2017 aanvang 20.00 uur: GREATEST HITS!!
+Zondag 9 april 2017 aanvang 14.00 uur (matinee): GREATEST

HITS!!

Greatest Hits: een echt DERPLU FEESTCONCERT met de mooiste, leukste en beste liedjes! Van
Guus Meeuwis tot Frans Duyts, van Abba tot De Dijk en van Pussycat tot Boney M...
Greatest Hits; Koor Derplu met solisten en live orkest. Dorpshuis 't Zijl, Zijlstraat 2 Vinkel
8 april 20 u. / 9 april 14 u. Toegang 7,50
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