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Beste Collega’s
Afgelopen tijd werden we voortdurend geconfronteerd met records die
gebroken werden. Grote regenval in juli in het noorden van het land, de
zwaarste orkaan Irma ooit die over Sint Maarten ging, de koudste 16 e
september sinds gemeten kan worden. Al deze records hebben iets negatiefs.
Ik wil voorstellen dat we een positief record gaan neerzetten als Collega’s,
namelijk de meeste activiteiten organiseren in het winterseizoen 2017-2018,
sinds het bestaan van Collega’s in 1999. Ik hoop dat iedereen mee wil doen om
dit record te halen. Afgelopen bijeenkomst zijn er ook weer veel ideeën over
de tafel gegaan wat er georganiseerd kan worden. Escape-room, spelletjes
middag-avond, auto puzzelrit, bowlen en nog vele andere ideeën. Als elk lid 1x
per 3 jaar een activiteit zou organiseren hebben we elke week een activiteit.
Dat is misschien teveel maar 1 x per twee weken zou mooi zijn. Het is de basis
voor het voortbestaan van onze vereniging.
Gevraagd is hoeveel uren het je per maand kost als je bestuurslid zou worden.
Als voorzitter ben ik gemiddeld 1-2 uur per week bezig met Collega’s. Ik denk
dat het mogelijk is de taken binnen het bestuur zodanig te verdelen dat dit
voor alle bestuursfuncties gaat gelden. Ik hoop dat er enkele mensen in onze
vereniging zijn die bereid zijn om een van de vacatures op te pakken.
Ik doe niet zo vaak mee met de activiteiten omdat ik op zondag vaak mijn
kinderen en kleinkinderen op visite krijg maar ik kan je vertellen dat ik zeker
geniet als ik wel meedoe. Onlangs mee gedaan met de kano activiteit in
Boxtel. Dit was een geweldig succes. Een aantal van ons heeft de Dommel
goed bekeken en heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om er een stukje
in te zwemmen. Gelukkig konden we bij terugkomst in het clubgebouw ons
douchen en was de open haard opgestookt zodat we snel weer konden
opwarmen. Ook de lekkere broodjes en de friet zorgden ervoor dat we ons
ongewenste zwempartij snel vergaten. Veel plezier gehad bij de activiteit die
middag en dat is belangrijk voor het voortbestaan van onze vereniging.
Binnenkort ga ik met een groep van 25 Collega’s naar het hotelweekend in
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Hombourg België. Even als voorgaande jaren verwacht ik dat we weer een geweldig weekend zullen
hebben.
Met vriendelijke groet,
Herman van der Kamp
Voorzitter
P.s , kijken jullie wel eens op onze mooie website? Op de vorige bijeenkomst gaf een van de leden aan dat
hij het idee had dat de website door de leden niet zoveel gelezen werd. Dat is toch jammer want er staan
leuke verhalen en heel veel foto’s op de website voor leden. Maandelijks zet ik nieuwe foto’s erop en zorgt
Annie ervoor dat ingezonden verhalen en nieuwe evenementen op de website komen.
Wij vinden het leuk als dit ook gelezen wordt. Uit reacties van nieuwe leden en belangstellenden weet ik
dat zij vaak door onze website voor niet leden achter het bestaan van onze vereniging kwamen.
Mocht je problemen hebben bij het inloggen op de website, stuur dan even een email naar
info@weduwen-weduwnaars.nl

2017 Algemene bijeenkomst

Bijeenkomst nieuwe leden:

Vrijdag 03 November

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.
 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

2

Iedere zondag Muziek luisteren Tijd :15.00u - 17.00u 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.

 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

De Pen: ingezonden door

Beste Collega's.
,,Collega's,, is niet zomaar ontstaan.
Hier is veel aan vooraf gegaan !!
Daarom dit keer een gedicht,
voor de Yvonne, die deze vereniging heeft opgericht.
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Het is waar, Collega's bestaan inmiddels al 18 jaar !!
Voor ons zijn Collega's een uitlaatklep.
Hier kunnen wij ontspannen, en maken pret.
Wij hopen dan ook, dat Collega's zal blijven bestaan.
Daar doen wij daar dan ook alles aan !!
Daarom en tot slot:
Yvonne dank je wel, Collega's zijn top !!!!!!
Groetjes Jan

Beste Collega's.
Naar mijn idee zijn er maar weinig Collega's die de website bezoeken.
Ook heb ik het idee, dat het voor veel Collega's niet duidelijk is wat hier op te zien is.
Ik vind dat jammer, daarom probeer ik te beschrijven waarom deze site de moeite waard is om te
bezoeken!!
Op de dag dat ik dit zit te schrijven staan er inmiddels 2013 foto's op deze site, van alle activiteiten die de
afgelopen jaren zijn georganiseerd door Collega's !!!!
Hiervan hebben er misschien een honderdtal in de Nieuwsbrief gestaan, maar de overige kun je alleen op
de website zien.
Verder staan alle Nieuwsbrieven vanaf Januari 2013 op deze site, wat misschien leuk is voor de Collega's
die na deze datum lid zijn geworden van de vereniging, om een overzicht te krijgen van het gebeuren bij de
Collega's.
Dit is een gedeelte van wat er op de website te vinden is, maar hopelijk is dit wel voldoende om de
interesse wat op te krikken.
Daarom hoop ik dan ook, dat er met deze toelichting meerdere Collega's gebruik gaan maken van de
website,
en wens ik ieder dan alvast véél kijk- en leesplezier met deze website.
Groetjes Jan

AFGELOPEN ACTIVITEITEN:

Vrijdag 21 juli- intocht 4 daagse4

Zondag 23 juli- Rondje kanoën te Boxtel- - 32 deelnemers

Zaterdag 29 juli- Etentje te Zijtaart- - 22 deelnemers

Een prachtig restaurant zowel van buiten als van binnen. We waren verdeeld over 3 tafels was weer heel
gezellig en heerlijk gegeten. Bedankt Christien.

14 t/m 18 augustus- Fietsvierdaagse Roerstreek- - 11 deeln.

Zondag 20 augustus- Fietstocht te De Rips- - 13 deelnemers
Hoi Collega's, daar is-tie weer,
met een verslagje over fietsen deze keer?!
Hier heb ik weer eens aan meegedaan,
en fietste ik meestal achteraan !!
Deze fietstocht zal ik niet snel vergeten,
want ik heb moeten trappen, zwoegen en zweten.
De onderkant van mijn rug,
(min kont) dééj op 'n gegeven moment vort zìr,
maar gelukkig was dat bij meer.
Dit is natuurlijk onzin allemaal,
daarom vanaf hier het ware verhaal.
Na regen komt zonneschijn, zo ook deze dag.
Jozien had voor ons een route van 50 km uitgezocht vanuit De Rips
Met 13 Collega's waren wij om 13.00 uur bijeen gekomen bij ''De Viersprong''
om vanaf daar om13.30 uur te starten aan de tocht der tochten !!
De route die Jozien uitgekozen had was de Peelroute,
en deze was voornamelijk door landelijk en bosrijk gebied.
Het eerste gedeelte van de tocht was ong. 23 km lang, richting Mill.
Rond 15.15 uur hadden wij onze welverdiende tussenstop gemaakt bij Rest.''Erica'' Sint Hubert.
Nadat wij daar voorzien waren van ons natje, met iets hartelijks erbij,
zijn wij om 16.00 uur weer op de fiets geklommen om aan het tweede gedeelte van de tocht te beginnen.
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Om 18.00 uur waren wij weer gearriveerd bij ''De Viersprong'' waar wij met z'n allen nog wat hebben
gegeten
nadat wij onze fietsen weer op de auto hadden gebonden, of anders hadden geparkeerd of gestald.
Voor het vertrek van de fietstocht hadden wij onze keuze voor het menu doorgegeven,
en zodoende kon het eten om 18.45 uur geserveerd worden.
Iedereen, maar dan ook écht iedereen, was vol lof over het opgediende menu !!
Nadat wij heerlijk hadden gegeten en gedronken, kwam ook nu een tijd om deze middag af te sluiten.
Dus ook aan deze middag komt op den duur een einde, en zijn wij gezamenlijk rond 20.00 uur gaan
betalen.
(Helaas stond alles wat wij genuttigd hadden op één bon, vandaar !!)
Maar voor de rest van deze middag hebben wij met volle teugen genoten van de gezelligheid,
de landelijke omgeving, het etentje, en niet te vergeten het héérlijke fietsweer !!!!
En daarom wil ik tot slot, Jozien heel hartelijk danken namens ons twaalven voor het organiseren van deze
leuke middag !!!
Groetjes Jan.

20-08
Ra ra wie is deze man?
Die eigenlijk niet fietsen kan, alleen maar zijn werk.
Wij komen in de Rips, om te fietsen met Jozien en zo zien we Jan voor het eerst op zijn werk fiets.
Na vele jaren bij de Collega's voor de eerste keer zien we Jan met zn werk fiets toch een plezier fiets.
Jan we hebben ook genoten en in vervolg fiets je gezellig met de Collega's mee.

Vrijdag 01 September- Algemene Bijeenkomst- 35 deelnemers

Zondag 03 september- Fietstocht door de Peel- Peel Missie Tour op 3 sept met goed weer . 3 posten onder weg voor de inwendige mens en met muziek.
Mooie uitgepeilde route gingen ook door de Mortel.
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Aan de finish drank en loterij en Jozien ging met blad blazer naar huis. Nog goed gegeten bij eethuis de
Buurman. Sommige wilden eerder naar huis

ALLEMAAL DANKJEWEL !!

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.

Zondag 24
September

Zondag 01
Oktober

wandelen
rond
Mariahout

12 Kilometer Verloop van de activiteit: Verzamelen om 13.00 uur bij B&B In de
Hei Schaapsdijk 6 Mariahout.
Vertrek 13.30 uur om 15.00 uur koffiestop 17.30 uur: Eten bij De Pelgrim
Mariastraat Ieder maakt eigen keuze uit de menukaart.
Graag bij aanmelding doorgegeven of je mee gaat eten.

Verloop van de activiteit: We verzamelen om 12.30 uur bij De Soete Inval
Vennenhorst, Adres: Bosrandweg 6, Someren, waar we een kopje koffie of thee
of andere consumptie met evt. gebak kunnen nuttigen.
Naast het restaurant is de ruime parkeerplaats “Het Keelven” gelegen. Parkeren is
Fietstocht
van 45,5 km. hier gratis. Start fietstocht is ong. 13.00 uur. Nadat we 23 km gefietst hebben, is
er een pauze bij Fietscafé/Restaurant de Boschwachter Heezerenbosch 6, 5591
over de
Strabrechtse- TA te Heeze. De verwachting is dat we rond 17 uur weer terug zijn bij de Soete
en
Inval Vennenhorst, waar de gelegenheid is om onze fietstocht af te sluiten met
Somerense
een gezamenlijke maaltijd, maar dit is uiteraard niet verplicht.
heide.
Kosten: Kosten koffie / thee ong. € 2,00 Bij de Soete Inval is à la carte te
bestellen.
Aanmelden : Vóór 29-09-2017

Vervallen
Thema
Avond

Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Omschrijving activiteit: Thema avond in samenwerking met het Vicki Brown huis.
Het Vicki Brown huis is een informele ontmoetingsplek voor volwassenen en
kinderen met kanker en hun naasten. In het Vicki Brownhuis kun je terecht voor
diverse activiteiten.
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zondag 1510-2017

Wandeling

Verloop van de activiteit: 19.00 – 19.30 Inloop ontvangst met koffie/thee
19.30 – 20.00 Informatie door Vicki Brownhuis + film
20.00 – 20.10 kleine pauze
20.10 – 20.30 Informatie door vereniging Collega’s
20.30 - ?
Napraten, inschrijven activiteiten etc.
Adres: Aartshertogenlaan 469 (achter het gebouw van Brabant wonen) 5213 JA
’s-Hertogenbosch.
Tijd: half 11 verzamelen, We starten om kwart voor 11.
Omschrijving activiteit
: Wandeltocht van wandelvereniging De Osse
Maaskant. Startplaats Geffense Plas, Gielekespad 10, 5343 XN Oss Zie site:
www.deossemaaskant.nl. Verloop van de activiteit: Is een
georganiseerde/uitgezette wandeltocht van de wandelvereniging waar wij lid van
zijn. We lopen de 15 km. Verstandig om zelf wel iets te drinken/eten mee te
nemen. Bij heel slecht weer gaat het niet door. Als je twijfelt of het door gaat, bel
dan even. Kosten: Ong. 3 euro aan de wandelvereniging, en evt.
consumpties/eten voor eigen rekening.
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zaterdag 21
oktober

ZONDAG 29
oktober

Dagje
treinen
naar
Amersfoort

Tijd: +/- 09.00 vertrekken Omschrijving activiteit : dagje treinen naar Haarlem
Verloop van de activiteit: Gezamenlijk ( met verschillende opstapplaatsen) naar
Haarlem. Daar beginnen we aan een stadswandeling met koffie, en daarna kan de
groep opsplitsen in cultuurliefhebbers, wandelaars of shoppers. Ik zorg voor een
stadswandeling met uitleg bezienswaardigheden. Tijd en verzamelpunt,
eventueel om te eten, afspreken. Kosten : afhankelijk van aantal deelnemers;
minimaal € 7,00 en maximaal € 13,75 p.p. voor de trein. Aanmelden: vóór 15
oktober, omdat ik nog even moet puzzelen over de vertrekstations en indeling
van de groepjes. In de dagen erna ontvang je van mij via de mail je e-ticket ,
welke je zelf thuis kunt uitprinten. Vermeld bij opgeven je voorletter,
achternaam, geboortedatum en vertrekstation.

Workshop
"SPELEN met
KLEUR en
VERF" .

Plaats: Franciscanenborch 10 in Rosmalen
Telefoon: 0642579334
Tijd: 14.00 uur tot 17.30 uur
Omschrijving activiteit
: Doel: UIT DE VERF KOMEN !
Workshop "SPELEN met KLEUR en VERF" .
Verloop van de activiteit: Je hoeft niet te kunnen tekenen of schilderen, of
creatief te zijn. Je mag maken wat je wil! Talent heb je niet nodig. Het gaat om
doen en niet om te kunnen. Het belangrijkste is plezier hebben.
We beginnen met koffie/thee en iets lekkers. Ik leg in het kort uit over de kleuren
cirkel.We starten dan met een warming up op papier met de primaire kleuren
verf en verschillende materialen. Daarna bekijken we met elkaar onze
resultaten.Tijdens de koffie/thee pauze geef ik uitleg over verschillende
technieken en reik ik je mogelijkheden aan. Je mag aangeven wat je wil
schilderen, mocht je het niet weten dan heb ik genoeg suggesties. Je gaat op een
doek schilderen.Ik loop steeds rond voor aanwijzingen te geven en voor je vragen
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te beantwoorden.Rond 17.00 uur gaan we de resultaten met elkaar bekijken en je
ervaring over de middag delen onder het genot van een drankje en een hapje. Ik
kijk ernaar uit! . Kosten: € 25,00.

Zondag 29
Oktober

Autopuzzel
tocht

Vrijdag 03
November

Algemene
Bijeenkomst

Gaat niet door vanwege te weinig aanmeldingen!!

Herberg de Gouden Leeuw: Hoogstraat 64, 5258 BE Berlicum ; 073 – 503 1893 .
Aanvang voor de nieuwe/geinteresseerde (leden) 19.30 uur. Om 20.00 uur begint
de bijeenkomst.

Vrijdag 29
December

Oudejaars
wandeling

Drunense Duinen meer info volgt nog
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