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WAT IS COLLEGA’S?
Collega’s Noord-Brabant & Omgeving is 1 juni 1999 van start gegaan en is een vereniging voor uitsluitend weduwen
en weduwnaars tot 65 jaar.
Collega’s heeft een website: www.weduwen-weduwnaars.nl.

WAT IS HET DOEL VAN COLLEGA’S
Weduwen en weduwnaars met elkaar in contact brengen. Veel praten, herkenning en gehoor vinden bij mensen
die een zelfde ervaring delen - het verlies van de partner – die aan een half woord genoeg hebben. Zij weten
namelijk als geen ander wat een impact het op je leven heeft – ook op langer termijn.
Maar, Collega’s is geen datingclub, als er iets moois ontstaat is dat een fijne ontwikkeling, maar is geen doel van
de vereniging, of van de leden.
Collega’s kan een duwtje in de rug betekenen om je, met een rugzak vol emoties, op weg te helpen in de nieuwe
situatie als alleen gaande in de maatschappij.

WAT DOET COLLEGA’S?
De algemene bijeenkomst
De bijeenkomsten zijn op de 1e vrijdag van de oneven maanden in Herberg de Gouden Leeuw: Hoogstraat 64,
5258 BE Berlicum ; 073 – 503 1893 .
Het is een informeel samenzijn. Om 19.30 uur zijn alle nieuwe leden en geïnteresseerden van harte welkom,
waarna om 20.00 uur de overige leden aan kunnen schuiven.
De bijeenkomsten en de activiteiten zijn een prima gelegenheid om elkaar te leren kennen en zo contacten op
te doen. B.v. om met elkaar op vakantie te gaan of interesses, hobby’s en/of sport te delen.
Met elkaar stellen we een leuke agenda samen.
Omdat de algemene bijeenkomsten gemiddeld bezocht worden door zo’n 40 tot 60 deelnemers is het een
drukke, maar gezellige bedoening. Daardoor komt het uitwisselen van de ervaringsverhalen voor, zeker de
nieuwe en recent bijgekomen leden, al gauw in het gedrang. Dat komt overigens wel ruimschoots aan bod tijdens
de etentjes en de activiteiten.
Het bestuur wil graag extra gelegenheid creëren voor de groep nieuwe leden en belangstellenden door extra
bijeenkomsten te organiseren op de 1e vrijdag van de even maanden, ook in de Gouden Leeuw in Berlicum .
Omdat we dan met een kleine groep van 10 -12 mensen zijn is daar meer gelegenheid is - voor wie dat wil- om
zijn of haar verhaal kwijt te kunnen. Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur.
Activiteiten organiseren
Vaste activiteiten zijn:
 Maandelijks
elke 2e zaterdag van de maand uit eten
 Maandelijks
op een zondag(en) wandelen of fietsen. We beginnen met koffie en na afloop nog
iets drinken en/of eten, voor wie dat wil en kan
 Jaarlijks
BBQ op zondag, waar alle leden (evt. met kinderen) welkom zijn, najaars hotelweekend,
wintersport, kerstdiner, oudejaarswandeling,feestavond

Ook de leden zelf dragen ideeën aan. Nieuwe initiatieven zijn natuurlijk van harte welkom.

Voor elke activiteit hebben we een contactpersoon, in de agenda staan naam en telefoonnummer vermeld.
Handig bij het aanmelden voor een activiteit en voor het eventueel carpoolen. De activiteiten worden ook op de
website geplaatst.
Voor de leden met nog jongere kinderen: vraag gerust of er meer leden met kinderen deelnemen aan de activiteit
waar je interesse in hebt!
Dat geldt ook voor de mannen, zij zijn in de minderheid, hoewel er wel steeds meer bijkomen: vraag gerust of er
meer mannen bij de activiteit/etentje van je keuze komen.
Uitgeven van een nieuwsbrief
De nieuwsbrief komt elke 2 maanden uit. Hierin staan de agenda, tips, mededelingen van het bestuur en kopij
van de leden : foto’, s verslagjes van activiteiten, gedichtjes etc.
2x per jaar zit er de volledige ledenlijst bij, in januari en juli. In de nieuwsbrief worden de mutaties op de
ledenlijst en de agenda op de laatste pagina’s geplaatst, zodat je ze eenvoudig apart kunt uitprinten of loshalen.
Voor het voortbestaan van de vereniging is de inzet van de leden heel belangrijk!
Het zou fijn zijn als je af en toe eens als contactpersoon wil fungeren en een activiteit wilt organiseren.

Aanmeldingsformulier
Als geïnteresseerde krijg je naast dit introductieformulier ,het aanmeldingsformulier toegestuurd en 1 of 2x een
kopie van de laatst verschenen nieuwsbrief : dus je hebt 2 à 3 maanden de tijd om eens mee te gaan en de sfeer
te proeven.
Op het moment dat het aanmeldingsformulier binnen is, krijg je de nieuwsbrief elke 2 maanden thuis of per mail
en bij de eerstvolgende uitgave de ledenlijst. Let op: Pas als het – getekende – aanmeldingsformulier binnen is
kunnen je gegevens opgenomen worden op de ledenlijst!
Zodra je lid bent, krijg je een inlognaam en password en kun je aanmelden op het forum van onze website.
Contributie:
Graag overmaken o.v.v. je naam en jaar op ING rekening NL44INGB0004953406 Boxtel t.n.v. Collega’s NoordBrabant & Omgeving.
Nieuwsbrief per mail: € 20,= + eenmalig aanmeldingskosten € 5,50 = € 25,50
Nieuwsbrief per post: € 20,= + eenmalig aanmeldingskosten € 5,50 + € 10,= extra voor de portokosten = € 35,50
Besluit je lid te worden, stuur dan het aanmeldingsformulier volledig ingevuld én ondertekend terug naar de
ledenadministratie. Geef op het formulier aan welke gegevens je op de ledenlijst wilt hebben en welke alleen bij
het bestuur bekend mogen zijn.

“Collega’s kan helpen de puzzel weer compleet te maken”
maar ook:

Collega’s is er voor Collega’s, maar vooral ook dóór Collega’s!
Routebeschrijving naar Berlicum:
Komend vanuit ‘s-Hertogenbosch:
- Neem op de A59 richting Nijmegen afslag 48 Rosmalen – Berlicum
- Sla aan het eind van de afrit linksaf
- Houd na 1,5 km links aan op de Wamberg
- Ga na 1,5 km rechtsaf op de Hoogstraat
- Na 200 meter bent u gearriveerd op Hoogstraat 64 (rechts)
Komend vanuit Oss/Nijmgen
- Neem op de A59 richting ‘s-Hertogenbosch afslag 48 Rosmalen – Berlicum
- Sla aan het eind van de afrit linksaf
- Houd na 1,8 km links aan op de Wamberg
- Ga na 1,5 km rechtsaf op de Hoogstraat
- Na 200 meter bent u gearriveerd op Hoogstraat 64 (rechts)

