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Beste collega’s
In deze eerste nieuwsbrief van 2018 wil ik graag terugkijken naar 2017. Wat
hebben we allemaal met elkaar gedaan in 2017.
Ik heb de activiteiten op de website van 2016 nog eens doorgenomen om te
kijken welke activiteiten er door jullie zijn georganiseerd en ik moet zeggen er
is ondanks dat het soms lijkt of er niets gebeurt toch het een en ander
georganiseerd.
Er is veel gewandeld:
Omgeving Mill
In Mariahout
In Heesch/Nistelrode
Geffen/Oss
Lunchwandeling in Hoge Mierde
Herpen
Kapellekes toch
En natuurlijk de Oudejaarswandeling op 29 december

Er is ook weer gefietst:
Fietsvierdaagse Roerstreek
Fietstocht in de Rips en de Peel
De Somerse Heide

Treinen
Dit keer naar Amersfoort

Wat was er nog meer:
Bowlen in Nistelrode
Rock en Roll in Boekel
Kanoenen in Boxtel
Voorjaarsactiviteit in Gemonde
Bavaria biertocht
Bloemschikken
Pub quiz in Berlicum
Het hotelweekend in het Belgische Hombourg. Dit jaar met iets
minder mooi weer.
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Het kerstdiner in Vinkel waar weer volop is genoten van een heerlijk diner.
De thema avond i.s.m. het Vicky Brown huis is wegens te weinig belangstelling niet doorgegaan. We
moeten ons in het bestuur beraden of we hiermee wel door willen gaan.
Al deze activiteiten zijn door veel collega’s bezocht. De deelname aan de meeste activiteiten is goed maar
we zien als bestuur wel dat het steeds moeizamer gaat om de agenda met activiteiten gevuld te vullen.
Vandaar dat we gaan proberen met het inschrijven op een activiteit. We zullen bij elke algemene
bijeenkomst zorgen voor een lijst van te organiseren activiteiten waarop ingeschreven kan worden.
We moeten zorgen dat we ook dit jaar weer voldoende activiteiten organiseren. Het is de manier om met
lotgenoten contact te hebben.


Bestuur,
Eind dit jaar hebben we al 1 vacature in verband met het bereiken van de 65 jarige leeftijd van
Annie en begin volgend jaar een vacature omdat ik 65 wordt. Kom je aanmelden voor
bestuurswerkzaamheden. Zonder bestuur kan de vereniging niet blijven bestaan.

Ten slotte wil ik iedereen een heel goed en gezond 2018 toewensen met veel activiteiten bij de collega’s.
Herman van der Kamp
Voorzitter
P.s , kijken jullie wel eens op onze mooie website? Op een 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

2018 Algemene bijeenkomst

Bijeenkomst nieuwe leden:
Vrijdag 02 Februari 2018
Vrijdag 06 April
Vrijdag 01 Juni

Vrijdag 02 Maart
Vrijdag 04 Mei
Vrijdag 06 Juli
Wordt 13 juli i.v.m. een andere reservering
Vrijdag 07 September
Vrijdag 02 November

Vrijdag 03 Augustus
Vrijdag 05 Oktober
Vrijdag 07 December

TIPS – OPROEP – INFORMATIE - GEZOCHT – TE KOOP
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TIP: Info over Rozen festival in Lottum /provincie Limburg, het is om de 2 jaar en dit jaar is het dus
van 10 t/m 13 Augustus 2018
Om een indruk te geven kijk op www.rozendorp.nl
Om dan aan te kunnen geven of je daar met een groep naar toe kunt , dat zou kunnen maar moeilijk om bij
elkaar te blijven, er komen plm 10.000 mensen per dag kijken.
Er zijn altijd wel mensen die daar iets op vinden om er naar toe te gaan, ik zelf ben er geweest 2 jaar
geleden .
Het zou natuurlijk ook mooi zijn om een paar dagen te overnachten bv in Arcen {2km} verwijderd van
Lottum , er ligt nl een Fietsroute omheen genaamd: De Rozenroute. In Well zijn ook overnachtingsmogelijk
heden en in Horst ook, mogelijkheden genoeg.
Misschien wil iemand van de ”Collega’s” dat organiseren, misschien dat er iemand zin heeft omdat
mogelijk te maken. Ik wilde alleen maar even doorgeven wanneer het Rozenfestival was.
Met vriendelijke
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:
mailcirkelweduwenweduwnaars@gmail.com



Zieke
Weet je dat iemand van de Collega’s ziek is, meldt dit dan bij
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:

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



Mailcirkel: Voor laatste nieuwtjes, die tussen 2 nieuwsbrieven in zitten, of korte termijn
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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 Nellie van Dommelen.
Ierse Nieuwjaarswens.
Niet dat geen enkele wolk
van smart over je zal komen,
niet dat je levensweg één lang
pad over rozen zal zijn.
Niet dat je ooit een traan
van spijt zult vergieten:
nee, dat alles wens ik je niet.
Want tranen zuiveren het hart
en smart adelt het gemoed.
Maar mijn wens voor jou is dit:
dat je in je hart altijd
de gouden herinnering bewaart
van elke rijke dag
die je hebt gekend,
dat je dapper mag zijn
in tijden van beproeving.
Mijn wens voor jou is:
dat elke gave die jou gegeven is
in het nieuwe jaar groeien mag.
Ingezonden door Nellie
Zomaar
Niet gemaakt ,maar gekregen,
niet ontdekt maar onthuld.
Zomaar op je weg gekomen,
zomaar met je meegelopen.
Wonder boven wonder,
zomaar een vriend, een vriendin.
Hans

Hallo allemaal,
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Ik zat eens te kijken en zie dat ik al eind 2010 lid ben geworden van Collega’s. Dit omdat mijn partner net
als die van jullie allemaal is overleden en ik zoekende was om de tijd te vullen. Omdat je toch niet altijd op
dezelfde mensen terug wilt vallen. Voor mij persoonlijk waren de weekenden het lastigst in te vullen. Door
de week had en heb gelukkig nog steeds mijn werk. Maar het weekend was het stil en alleen. Wij hadden
helaas geen kinderen, dus het was echt stil. Op een gegeven moment ben ik lid geworden van Collega’s en
ben deel gaan nemen aan allerlei activiteiten en heb dit altijd als erg prettig ervaren.
Het delen van waar je allemaal tegen aanloopt in je leven, als weduwe of weduwnaar, met lotgenoten is fijn.
Mensen hebben soms maar een half woord nodig en je komt tegen dat wat of hoe jij iets ervaart een ander
ook gewoon zo beleeft of ervaart. Er is ruimte voor een traan, maar ook zeker voor een lach.
Toen er een aantal jaren geleden een nieuw bestuurslid gezocht werd, heb ik dan ook niet heel lang na
hoeven denken. Door mijn eigen prettige ervaring bij Collega’s heb ik toen besloten om het bestuur te
versterken, want zonder bestuur kan een vereniging niet bestaan. En dat zou toch erg jammer zijn voor
iedereen die het ook fijn vindt om activiteiten met Collega’s bij te wonen.
Nu hebben we opnieuw dringend versterking nodig in het bestuur. Dit omdat Herman en Annie aan het einde
van dit jaar gaan stoppen na een jaren lange inzet. Waarvoor mijn dank. Maar goed nu is er dan ook echt
dringend versterking nodig in het bestuur, anders zou het nog wel eens kunnen zijn dat het bestaan van de
vereniging in het gedrang gaat komen. Dat willen we natuurlijk niet. We hebben allemaal een fijne ervaring
met de vereniging en dat gunnen we nog vele mensen toch?
Ik doe dan ook een dringend verzoek bij jullie allemaal om er nog eens goed over na te denken. Misschien
kun je toch een beetje tijd vrij maken om het bestuur te versterken. Of om bijvoorbeeld de nieuwsbrief in
elkaar te zetten.
Groetjes Yvonne

AFGELOPEN ACTIVITEITEN:

Zondag 10 December- Kerstdecoraties maken- Truus- 6 deelnemers
Kerstworkshop door Truus op 10 december 2017
De weergoden waren ons niet zo goed gezind die dag. Of was al die sneeuw juist gevallen om ons in de
goede stemming te brengen? De wereld was een sprookjesachtig wit plaatje. Voor enkele Collega’s was de
reis daardoor te riskant om te ondernemen.
Met 6 Collega’s hebben we een heel gezellige middag beleefd. Truus ontving ons met koffie/thee met
heerlijke zelfgemaakte appeltaart.
Daarna kwamen de knutselspullen op tafel. Met oude kerstkaarten tekenen, knippen en plakken om een
mooie kerstbal te maken. Truus is echt een goed creatief leidster! Ze gaf aanwijzingen en hielp hier en daar
een handje. Ondertussen zorgde ze ook voor de inwendige mens van de cursisten.
Het volgende object was een waxinelichtjeshouder van : waxinelichtcups. De cups werden gevouwen en
verder bewerkt tot blaadjes om daarna in de vorm van een waterlelie in elkaar geschoven te worden. Er
zijn prachtige creaties ontstaan.
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Ondertussen had Truus de erwtensoep klaar, heerlijk met veel vlees en rookworst.
Na het eten werden de tafels aan de kant geschoven voor een privéles linedance. De meesten hadden de
“Freeze” na 2 liedjes onder de knie. Nog een foxtrot er achteraan en toen was het ineens 7 uur! Tijd om
huiswaarts te keren. Gelukkig was het opgehouden met sneeuwen. Iedereen kon met een paar mooie
kerstdecoraties en een goed gevulde maag de terugreis aanvaarden.
Het was een supergezellige middag. Dus Truus hartstikke bedankt voor de crea-les en al het lekkere eten!

Donderdag 14 December- Kerstdiner- Sandra/José/Lisette- 50 deelnemers
Kersttoespraak 2017
Beste Collega's.
Ook voor vanavond heb ik weer wat mogen verzinnen.
Daarom wil ik dit keer beginnen,
met dank te zeggen aan het kerst-comité, voor het verzorgen van dit kerstdiner.
Na wat gewinkel, is gekozen voor ,,Restaurant Den Driehoek,, hier in Vinkel.
Voor de leden die het nog niet weten, het kerst-comité bestaat uit de dames Lisette, Sandra, en José.
En als er Collega's onder ons zijn die mij niet kunnen volgen,
Ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is, en aangezien ik niet ABN gebekt ben,
en nu eenmaal beter Nederlands kan schrijven dan praten, zou ik zeggen,
houd de komende Nieuwsbrief in de gaten.
Want daarin staat het hele verhaal, in de Nederlandse taal.
Enkele Collega's zijn hier vanavond voor de eerste keer,
en zien wij die in de toekomst waarschijnlijk wel méér.
Hopelijk beleven zij deze avond net zoals wij,
en zijn zij er met de komende activiteiten dan ook weer bij.
Met z'n allen samen kunnen genieten van een kerstdiner,
is toch gezelliger dan thuis aan de tafel te zitten, alléén of met z'n twee ?!
En ook al voelen deze dagen voor ons niet meer zoals in het verleden,
wij zullen er alles aan doen om wat te maken van het heden !!
De achter ons liggende tijd zal nooit meer terug komen,
ook al durven wij hier wel eens over te dromen.
Rond deze tijd zijn de dagen kort en de avonden lang,
maar samen maken wij er wat van.
Misschien voelen de komende kerstdagen wel extra zwaar,
gelukkig zijn dit er maar twee per jaar !!
Probeer met de kerstdagen thuis te zorgen voor een beetje sfeer,
en zet ergens in huis wat kerstversiering neer.
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Na deze dagen komen er hopelijk weer betere tijden en krijg je meer zin,
dat is dan weer een positief begin !!
Collega's blijven regelmatig activiteiten organiseren, en is er altijd wat te beleven,
dit alles geeft een goed gevoel, want gezelligheid en samenzijn, dát is voor Collega's een belangrijk doel.
Wij zijn dan ook Collega's met en voor elkaar, en dát het gehele jaar !!!
Voor het organiseren van het jaarlijkse weekend zijn inmiddels Cor en Helma opgestaan,
en zoals ik heb begrepen, was het ook nú weer goed gegaan.
Hopelijk gaan zij hier mee door, anders komt dit weekend in de toekomst, misschien op een dood spoor !!!
Het kerstetentje, hotelweekend, en de oudejaarswandeling, zijn jaarlijkse activiteiten die moeten blijven
bestaan,
daarom hopen wij dan ook, dat er Collega's zijn die er voor zorgen, dat dit altijd door zal blijven gaan !!
Verder hebben wij regelmatig onze wandelingen, fietstochten, en andere activiteiten, wat van alles kan
zijn,
maar wel altijd met een mooi aantal deelnemers, en dat is voor de organiserende Collega's alleen maar fijn.
Want nogmaals, een activiteit organiseren doet niemand voor zichzelf alleen, maar voor ons iedereen !!
Dus als 't kan, meld je aan en ga er heen.
Het mooiste van Collega's is, bij Collega's is de sfeer altijd ontspannen en goed, want alles kan en niks moet
!!!
Heb je misschien één of ander middag of avondvullend idee, laat het weten, vaak willen er meerdere
Collega's mee.
Als ik iets of iemand ben vergeten, laat het mij weten, dan heb ik weer iets méér, voor een volgende keer.
Ter afsluiting wil ik iedereen laten weten, dat je niet moeten vergeten,
bij Collega's heb je veel gezelschap om je heen, en ben je nóóit alleen !!
Dit was mijn slot, mijn job zit er weer op !!
Groetjes Jan.
Beste Collega's,
Zoals ieder jaar, had 't kerst comité het ook nu goed voor elkaar,en hadden ze een nieuw idee,
voor het organiseren van 't kerstdiner.
Om te beginnen, wil ik dan ook laten weten, dat wij hebben genoten van 't eten !!
Ieder jaar wordt een andere locatie gekozen, en was dit keer gekozen voor ,,Restaurant Den Driehoek,, in
Vinkel.
Namens álle Collega's durf ik te zeggen, Lisette, Sandra, en José, kiezen voor ,,Den Driehoek,, was een goed
idee !!
Aanvang van deze avond was om 18.30 uur, en wij hebben er aan deelgenomen met 50 Collega's.
Bij aankomst werden wij welkom geheten met 'n glas champagne, en konden wij naar eigen keuze een
plaats opzoeken.
Voor het diner, had 't kerst comité een 3 gangen menu samengesteld, waarbij wij de mogelijkheid hadden
om te kiezen uit vijf gerechten, zowel bij het voorgerecht, als bij het hoofdgerecht.
Het nagerecht bestond uit verschillende kleine hapjes, die op een mooie opgemaakte schaal opgediend
werd, en dat dit er behalve mooi uitzag, ook nog eens lekker was !!! (Voor ieder wat wils)
En ik kan dan ook wel zeggen, het eten was héérlijk !!!!
In het begin van de avond, had iedere tafel een envelop gekregen met daarin een zevental woorden met
betrekking op de Kerstdagen, waarmee iedere tafel een gedicht(je) bij elkaar moesten verzinnen om na
afloop van het eten voor te dragen.
Op deze avond is het dan ook gebleken, dat er véél verborgen talenten onder de Collega's zitten !
Op 'n mooie zichtbare plaats in de zaal was een groot scherm opgehangen, waar de foto's voorbij kwamen
van alle activiteiten van de laatste jaren, die door Collega's georganiseerd waren.
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Ook hiervan heb ik alleen maar lovende reacties gehoord aan het comité gericht !!!
Maar ook al was 't gezellig, het eten héérlijk, en hadden wij een sfeervolle locatie, óók aan deze avond
kwam een einde.
Rond 23.15 uur waren de meeste Collega's, na voldoende en lekker te hebben gegeten en gedronken, en
niet te vergeten de gehele avond te hebben genoten van de gezelligheid van en met elkaar, afscheid
genomen van de nog aanwezige Collega's,
en zijn richting thuis gegaan.
Daarna, konden de dames van 't kerst comité deze avond dan ook afsluiten, en terug kijken op een goed
geslaagde avond.
Ik wil Lisette, Sandra, en José, dan ook héél hartelijk danken namens ons zevenenveertige !!!!
Verder weet ik niks meer, maar hopelijk organiseren jullie deze avond volgend jaar weer !!!!
Groetjes Jan.

Zondag 17 December- Wandeling Heesch- Annie- 28 deelenemers
Hoi Collega's.
Zondag 17 December had Annie wederom een wandeling voor ons georganiseerd, ditmaal vanuit Heesch.
Aan deze wandeling is deelgenomen met 28 Collega's.
Wij waren bijeen gekomen bij ,,Restaurant 't Bomenpark,, te Heesch, om vanaf daar aan de wandeling te
gaan beginnen.
Voordat wij met de wandeling zijn gaan starten, had Annie voor ieder van ons een warm hapje en drankje
mee gebracht wat een verrassend begin was van deze middag !!
Het weer was goed, (echt wandelweer) en toen de maagjes gevuld waren met een warm hapje en drankje,
zijn wij dan om 13,45 uur aan de wandeling begonnen, richting Nistelrode.

Na een uurtje te hebben gewandeld door de natuur en bossen, waren wij aangekomen bij ,,The Duke,,
beter bekend als de golfbaan Nistelrode om even bij te komen van de wandeling.
Hier hebben wij onze tussenstop gemaakt en ons gebruikelijk kopje koffie genuttigd, alvorens wij aan het
tweede gedeelte van de wandeling zouden gaan beginnen.
Het tweede gedeelte van de wandeling duurde ong. 45 min. en waren wij om 16.15 uur weer bij
,,Restaurant 't Bomenpark,, waar wij afscheid hadden genomen van 10 Collega's, en zijn wij met de overige
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18 Collega's doorgereden naar ,,Restaurant Nieuw Schaijk,, in Schaijk om daar gezamenlijk de middag af te
sluiten met een etentje.
De meeste van ons hadden gekozen voor het maandmenu, en dit was lekker eten voor een zacht prijsje !!
Rond 19.15 uur zijn mijn medereizigers en ik ons van de gemaakte kosten gaan bevrijden, en zijn wij na
Annie te hebben bedankt voor deze gezellige en goed gevulde middag richting thuis gegaan.
Ik wil Annie dan ook héél hartelijk danken namens ons zevenentwintige, voor het organiseren van deze
mooie en gezellige wandeling !!!
Ook wil ik bij deze Annie alsnog dank zeggen voor de fijne en spontane opvang, en het voor mij heerlijke
zelfgemaakte gerecht na afloop van de wandeling van 9 Juli jl. !!!!
Groetjes Jan.

Dinsdag 26 December- Kapellekeswandeltocht Gemert- Alberdien de Groot- 7 deelenemers

Beste Collega's.
Ieder jaar wordt in Gemert met de kerstdagen, een kapelletjeswandeling georganiseerd vanuit 't
Boerenbondsmuseum.
De eigenlijke benaming is: Kapellekeswandeltocht in de Griebelgrauw !!!
Ik weet al een aantal jaren van dit bestaan, maar zelf heb ik er nooit aan meegedaan.
Dus ook voor mij was dit de eerste keer, en wie weet, wandel ik hem volgend jaar óók weer !!
Alberdien was de contactpersoon voor deelname aan deze wandeling, deze was met een afstand van 6 of 9
km.
Voor deze dag was de route aangepast, en was het nu een afstand van 8 km ??
Wij zijn om 17.00 uur bij elkaar gekomen bij 't Boerenbondsmuseum, en wij hebben met een achttal aan
deze wandeling deelgenomen.
Rond 17.30 uur waren wij bij 't éérste kapelleke, en in totaal hebben drie kapellekes, de kerk en een molen
bezocht tijdens onze wandeling die voor een gedeelte door de velden was uitgezet.
Tussendoor hadden wij de mogelijkheid om bij de rustpunten gebruik te maken van een beker drinken of
een kop soep.
De wandelroute was om de zoveel meter verlicht met een brandende kaars, dus zo was de route makkelijk
te volgen.
Om 19.45 uur waren wij terug op 't Boerenbondsmuseum, en zat de wandeling er weer op.
Ter afsluiting van deze wandeling hebben een zestal Collega's bij 't Boerenbondsmuseum nog een glas of
beker drinken gepakt, alvorens zij hun weg huiswaarts zijn gegaan.
Tot slot wil ik Alberdien dan ook héél hartelijk danken namens ons zevenen, dat zij het de moeite heeft
genomen om ons van de bank af te halen op deze tweede kerstdag !!!
Groetjes Jan.

Vrijdag 29 December- Oudejaarswandeling te Drunen- Ad - 36 deelnemers

Vrijdag 05 Januari - Nieuwjaarsbijeenkomst Algemene Bijeenkomst- 58 deelnemers
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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.

UITNODIGING ACTIVITEIT
Datum
: Zaterdag 27.01.2018
Tijd
: 20.00 uur
Omschrijving activiteit
: Gezellig avondje handboogschieten
Adres. De Wasaa 11 Erp 5469BV
Verloop van de activiteit: Ontvangst met koffie thee, na half uurtje gaan we onder genot
van wat hapjes. vet en gezond. ongeveer 25 pijlen schieten op een blazoen.
Kosten
€ 10 inschrijfgeld .
:
Kopje koffie en thee en cake. Hapjes en versnaperingen zijn inbegrepen.
Verdere consumpties zin voor eigen rekening a € 1.50
Aanmelden :
Graag zo snel mogelijk . Uiterlijk 13.01.2018. door over boeken van
het inschrijfgeld onder vermelding je naam naar AHL Ketelaars NL 98 RABO0114602336
Ik heb wel ongeveer 20 aanmeldingen nodig. Moet toch geen probleem zijn.
Graag ook even melden op mijn mail.
ps schieten is niet verplicht je mag ook voor de gezellig komen natuurlijk. Graag tot dan
groeten Ton
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Vrijdag
02
Algem
Maart
ene
2018
Bijeen
komst
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.

UITNODIGING ACTIVITEIT
Datum
Tijd

: 17-2-2018
: aanvang 20:00 uur

Omschrijving activiteit

: KIENAVOND. In De Gouden Leeuw in Berlicum.

Verloop van de activiteit: Gezellig een avondje kienen, waarbij leuke prijzen te winnen
zijn. En dit alles onder het genot van een drankje en een borrelhapje.
Kosten
: € 12,- per persoon. Dit is inclusief kienkaarten, 3 consumpties en 3x
een borrelhapje. (koffie, frisdrank en bier is 1 munt, wijn en speciaal bier is 1,5 munt)
Graag het bedrag overmaken naar het rekeningnummer NL59ABNA0474594890 t.n.v. GJJ
Baelamans Sluijter o.v.v. van je naam en kienen.
Verdere informatie : Gewoon een avondje gezellig bezig zijn.
Aanmelden

: VÓÓR 02/02/

Contactpersoon / Inlichtingen

UITNODIGING ACTIVITEIT
12

Datum

: zondag 18 februari 2018

Tijd

: 13:30 uur Locatie Gilde St. Jacobus, Brand 29, 5411 PA Zeeland.

Omschrijving activiteit
eten

: Kruisboogschieten, darten en sjoelen en daarna een hapje

Verloop van de activiteit: Aankomst 13:30 uur koffie met een koekje.
Om 14 uur in groepjes kruisboogschieten, darten en sjoelen.
± 17:15 uur stampotten buffet met kom soep.
Alle consumpties zijn voor eigen rekening tegen € 1,50 per stuk.
Kosten

: €18,- per persoon bij deelname van minimaal 20 personen

Aanmelden

:

Contactpersoon /

UITNODIGING ACTIVITEIT
Datum

: zondag 11 maart 2018

Tijd

: 15.45 uur

Omschrijving activiteit

: Escaperoom Oss, Rusheuvelstraat 5 Oss

Verloop van de activiteit: 1 uur om uit 2 escaperooms te ontsnappen (2x 6 personen)
Na de ontsnapping is er de mogelijkheid om te gaan eten bij
Gossimijne
Burgwal 13 in Oss
Kosten

: Escaperoom: € 18,00 per persoon (bij 12 personen)
Eten: € 14,95 per persoon excl. drank

Aanmelden

:

Contactpersoon /
Inlichtingen

:
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UITNODIGING ACTIVITEIT
Datum

: Zondag 18 Maart 2018

Tijd
Mortel

:13.30 uur ,,Café-Zaal 't Anker,, Sint Antoniusstraat 55 5425 VE De

Omschrijving activiteiten:

Wandelen met na afloop warm en koud buffet.

Verloop van de activiteit: Wandelen 10 á 12km, afhankelijk van het weer en mijn conditie.
Na afloop van de wandeling: Koud en warm buffet. (Bij voldoende aanmeldingen)
Kosten
: Koffie voor aanvang van de wandeling, koffie tijdens de tussenstop,
en buffetje na afloop van de wandeling, is in totaal € 20,Aan mij te voldoen vóór de aanvang van de wandeling.
Consumpties na afloop van de wandeling voor eigen rekening.
Let op: Tijdens de tussenstop, alleen koffie en thee verkrijgbaar.
Aanmelden

: Tot 12-3-2018

Contactpersoon /
Inlichtingen
: Alléén deelnemen aan het etentje zonder wandeling is óók
mogelijk.
Kosten en tijd van het buffet wordt dan toegelicht.
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