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Beste Collega’s
In de vorige nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we leden zochten die mee
willen doen in de werkgroep Theater. Dat heeft resultaat gehad. Inmiddels
hebben we een werkgroep van 5 mensen voor de werkgroep. We zijn ook al bij
elkaar geweest voor een eerste overleg. We hebben afgesproken dat we het
programma van de theaters van september 2017 t/m mei 2018 gaan gebruiken
om een overzicht te maken. Verder zullen we ook enkele voorstellingen van de
Kersouwe die in de zomer zijn opnemen in het overzicht.
De theaters die we meenemen in het overzicht zijn:
1. Theater Aan de parade ’s-Hertogenbosch
2. Podium theater Boxtel
3. Theater Markant Uden
4. Theater Lievekamp in Oss
5. Theater de blauwe kei in Veghel
6. Kersouwe in Heeswijk Dinther voor het zomerprogramma
Van elk theater zullen wij 3 voorstellingen kiezen zodat we voor het gehele
seizoen 15 voorstellingen hebben waar we dan gezamenlijk heen kunnen gaan.
Op het moment van schrijven van dit verhaal zijn nog niet alle programma’s en
prijzen bekend. Ik hoop dat eind mei het totale programma bekend is. We zullen
dan via de mailcirkel iedereen het overzicht toesturen. De leden krijgen max 5
dagen de tijd om te reageren. Daarna gaat de werkgroep de bestellingen
verzamelen en proberen de tickets te reserveren. We hopen dat dat gaat lukken
omdat sommige voorstellingen al snel zijn uitverkocht. Bestellen betekent nog
niet de garantie dat je de kaartjes ook krijgt. Bestellen betekent wel dat je de
bestelde kaarten moet afnemen. Betalen van de kaartjes dient te gebeuren
direct nadat je bericht hebt gehad dat het gelukt is de kaarten te reserveren.
We hopen op deze manier weer een activiteit te hebben waar belangstelling
voor is. Het moet toch erg leuk zijn om met een groep naar een theater
voorstelling te gaan. Misschien met vooraf samen iets gaan eten. Dat kan altijd
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nog per voorstelling worden afgesproken.
Ik hoop op veel belangstelling voor deze activiteit.
Herman van der Kamp
Voorzitter
PS. We horen dat sommige leden geen email meer ontvangen. Sinds enige tijd is de verzending van e-mails
vanuit mailcirkel gewijzigd. Misschien komt de email dan in uw spam box terecht. Kijk dat even na. Indien je
problemen blijft houden dan even contact opnemen met Annie v.d. Groenendaal.

2017 Algemene bijeenkomst
Let op datum gewijzigd was 07 juli
Vrijdag 14 Juli!!!!!
Vrijdag 01 September
Vrijdag 03 November

Bijeenkomst nieuwe leden:
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
: 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:
 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
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OPROEP !!!! OPROEP !!!

De Pen: Ingezonden door Jan
Beste collega's,
Ik ben dan wel met pensioen,

maar ik heb nog van alles te doen.
Misschien ben ik wel een dwaas,
want soms werk ik nog bij m'n oude baas.
Dit kan verder geen kwaad,
want al die tijd ben ik van de straat.
Genieten doe ik met volle teugen
van de tuin en de deuven.
Voor de kleinkinderen heb ik nu meer tijd,
ook dat wil ik niet meer kwijt !!
Soms pas ik op de kleine man,
en zijn wij samen, dan zijn wij Jan en Jan.
Ook al heb ik nu dan alle vrijheid,
vaak zit ik toch nog krap met de tijd !!
Groetjes Jan

AFGELOPEN ACTIVITEITEN:
Zondag 02 April- Lunchwandeling- Risja -11 deelnemers
Op 2 april heeft Risja een wandeling georganiseerd van 20 kilometer in de prachtige omgeving van Lage en
Hoge Mierde.
Een groep vertrok vanaf Berlicum, waar Risja woont en de rest kwam rechtstreeks naar Lage Mierde, waar
we om 9.45 uur werden verwacht.
Wij vertrokken met een groepje van 5 personen om 8.30 uur vanaf Volkel, waar het zo mistig was dat je nog
geen 100 meter zicht had. Gelukkig was de mist opeens verdwenen toen we ter hoogte van Eindhoven
waren, waarschijnlijk omdat de zon toch al heel sterk was.
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Om 9.45 uur was inderdaad iedereen op het Dorpsplein in Lage Mierde. We waren met 11 personen en een
prachtige roestbruine hond, Kyra genaamd.
We hadden daar graag nog een kopje koffie gedronken, maar er was nog niets open.

We zijn daarom maar meteen vertrokken, Lage Mierde uit en het buitengebied in.
Na ruim 7 km te hebben gewandeld door een heel afwisselend en mooi landschap met een mooi kronkelig
beekje kwamen we bij een kleine camping. Deze camping was nog niet open, maar de beheerder was toch
bereid om voor ons koffie te zetten. We zaten daar heerlijk in het zonnetje te genieten van een heel lekker
kopje koffie. En weer helemaal gesterkt door de koffie konden we er weer tegenaan. We zijn door bossen,
heide en weide gewandeld en raakten niet uitgekeken op de mooie omgeving. We kwamen ook langs een
hele hoge uitkijktoren ( 125 of 150 treden, dat weet ik niet meer) die door een groot deel van de groep is
beklommen en van waaruit te een geweldig uitzicht had om de omgeving.
Hierna waren we snel bij de Bokkenreijder, een heel oud restaurant. Het was er heel druk en alle tafels
buiten waren bezet. We zijn toen maar binnen gaan zitten en hebben er een lekkere uitsmijter gegeten en
wat gedronken. De uitsmijters waren zo groot dat je er bijna buikpijn van kreeg.
Om 15.00 uur gingen we weer op weg terug naar Lage Mierde. Dit was nog zo’n 5 km.
We liepen een stuk lang het riviertje de Reusel, wat heel mooi door de bossen kronkelde.
Later toen we de kerk van Lage Mierde in de verte al konden zien, liepen we langs sloten waar de kanten vol
stonden met het gele Speenkruid en wat Pinksterbloemen er tussen.
Voordat we het wisten stonden we weer op het Dorpsplein in Lage Mierde, waar de horeca nu wel open
was. Dus hebben we daar op een terrasje een lekker drankje gepakt en nog gezellig zitten buurten. Omdat je
zoveel buurt met elkaar leken die 20 km helemaal niet zo ver. We hebben ook erg geboft met het weer. Het
kon gewoon niet mooier.
Risja, we hebben een prachtige wandeling en een hele fijne dag gehad.
Namens de hele groep hartelijk bedankt voor het organiseren!
Nellie
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06 t/m 09 april- Jubileumconcerten te Vinkel -Lenie Hanegraaf -5 deelnemers

Zaterdag 08 April- Spelletjesavond- Dorien en Josje - 35 deelnemers
Beste Collega's.
Zaterdag 8 April hadden onze (nieuwere) leden, Dorien en Josje een spelletjesavond voor ons georganiseerd
in 't clubhuis ,,de Gouden Leeuw,, in Berlicum.
Aan deze activiteit was deelgenomen door 34 Collega's.
De aanvang was om 19.30 uur, en rond 23.00 uur zou de avond afgesloten worden.
Voor de liefhebbers was er nog de mogelijkheid, om na afloop van deze activiteit naar 't café te gaan waar
een band optrad, en de dansliefhebbers dus de spieren nog los konden gaan maken.
Voor de spelletjes, hadden Dorien en Josje de ruimte ingedeeld met 8 tafels, waaraan de spelletjes gespeeld
werden.
Enkele Collega's hadden zelf hun of haar bordspel en of kaartspel meegebracht, en dus was er voor ieder wat
wils.
Bij de meeste spelletjes werd er om de 45 min. gerouleerd, zodat en onderling de meeste contacten met
elkaar gelegd werden.
Zelf heb ik met een viertal Collega's aan de riktafel gezeten, en hebben wij de gehele tijd ons spelletje
gespeeld.
Tussen de spelen door werden wij enkele keren voorzien van een warm hapje wat goed in de smaak viel.
Zo te zien en aan de sfeer te merken had iedereen van deze avond genoten, want tijdens de spelen was
iedereen in zijn of haar spel verdiept, en was het héél rustig in de zaal.
Om 23.00 uur werd de avond dan ook afgesloten, en hebben enkele Collega's afscheid genomen van de
overige Collega's voor wie de avond nog lang niet voorbij was !!!
Ik heb er dan ook alle vertrouwen in dat het laatste gedeelte van deze avond nog best gezellig is geweest, en
ik heb 't idee, dat voor de meeste deelnemers van deze avond, zulke avond voor herhaling vatbaar is !!!!!!
Daarom wil ik Dorien en Josje dan ook héél hartelijk danken voor deze geslaagde avond namens ons
tweeëndertigen !!!!!!
Groetjes Jan

Spelletjesavond
Op zaterdag 08 april 2017 vond bij de Gouden Leeuw te Berlicum een spelletjesavond plaats.
Al bij binnenkomst bleek al dat de regelaars deze avond goed georganiseerd hadden.
Ieder werd ingedeeld bij een tafel middels een nummer dat jezelf trok.
Per spel drie kwartier lijkt lang, maar ……………..
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Ik begon met Rummikub. Nooit gespeeld, vlot uitgelegd en spelen maar!
Heel leuk en voor ik het wist moest er al weer gewisseld worden.
Het tweede spel was Keezen. Lijkt op Mens erger je niet, niet met zo’n saaie dobbelsteen, maar met
speelkaarten.
Het fanatisme groeide en iedere deelnemer deed enthousiast mee.
De tijd leek wel dubbel zo snel te gaan.
Alweer wisselen. Ditmaal een kaartspel genaamd Skip-Bo. Heel simpel, maar heel leuk. Heel wat afgelachen.
Dat was het laatste spel.
Tussen het spelen door werden verrast met bitterballen en mini frikandellen.
Toen ik nieuwsgierig even langs de andere tafels ging, trof ik overal een stuk gezelligheid aan.
Vooral de tafel, waar Rikken werd gespeeld.
Een snel team, niet alleen in het spel, maar ook in het verorberen van een schaal mini-frikadellen.
Voordat ik een foto kon nemen, was de schaal al “bekant” leeg!!
Kortom een avond, die voor herhaling vatbaar is! Gezellig èn betaalbaar.
€ 10,- voor een hele avond lol, bittergarnituur en drie drinkmunten.
De organisatie, Josje en Dorien wil ik hierbij dan ook van harte bedanken!!
Yvon

Vrijdag 12 mei- Algemene Bijeenkomst te Berlicum- 45 deelnemers waaronder 3 nieuwe

ALLEMAAL DANKJEWEL !!
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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

Zondag
28 mei

Zondag 25
juni

Muziek
luisteren

Voorjaarsactiviteit

Bavaria
Biertocht

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 n ,
gaat regelmatig. Inlichtingen :Als je denkt dat de band je favoriete muziek is ga
je.

Te Gemonde
Tijd: 14.00 tot ca. 20.00 uur

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.
Inlichtingen

Zondag 09
juli
Vrijdag 14
Juli

Wandeling+
eten
Algemene
Bijeenkomst

Zondag 23
Juli

Kanoën te
Boxtel

: Christien of Ria

Georganiseerd door Annie Meer info volgt
Gouden Leeuw te Berlicum Aanvang 19.30 uur voor nieuwe/aspirant leden
Tijd

: aanvang 13:00 uur

Omschrijving activiteit

: Rondje Boxtel met de kano
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Vanaf Kanovereniging De Pagaai, De Voetboog 7, 5283 WL Boxtel.
Verloop van de activiteit: gezellig met 2 tot 3 persoons kano’s een rondje over de
Dommel door Boxtel. Volgens de kano verhuur duurt een rondje Boxtel ± 2 – 2,5
uur.
Er is daar een gelegenheid om je om te kleden en indien nodig te douchen. Ze
hebben ook kluisjes om je spullen in te bewaren.
Kosten : het kanoën kost € 7,- per persoon
Eventueel na afloop een hapje eten de kosten daarvoor zullen ergens rond de
€20 - €22 per persoon
Aanmelden
: Ik wil graag weten of het de moeite is om het te
organiseren, dus wil ik graag voor 15 juni een reactie of je mee wilt kanoën en of
je mee wilt eten. Daarna hoor je nog definitief wat en hoe precies.

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.
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