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In de afgelopen algemene bijeenkomst mocht ik een nieuw bestuurslid
verwelkomen. Ik had in de vorige nieuwsbrief al aangegeven dat wij een
stagiaire hadden die een keer onze bestuursvergadering wilde bijwonen. Hij
heeft toegehapt en is bereid gevonden in het bestuur van de collega’s te
stappen. Het is Ton. Velen kennen hem al. Wij zijn erg blij met hem en hopen
dat hij lange tijd het bestuur zal versterken. Over de taakverdeling van de
nieuwe en huidige bestuursleden worden nog definitieve afspraken gemaakt.
We willen nieuwe leden niet meteen volledig belasten. Daarom is in de laatste
bestuursvergadering afgesproken dat zij in het begin enkele activiteiten gaan
doen om er in te komen en bekend te worden met de verschillende taken en
later dit kunnen uitbreiden. Binnen de huidige bestuursleden (Yvonne, Rian en
Gera) zullen de taken worden herverdeelt. Zij zullen aan aantal zaken
overnemen van Annie en mij. Annie heeft aangegeven de lay-out van de
nieuwsbrief wel te willen blijven verzorgen. Een van de bestuursleden zal dan
namens het bestuur de eindredactie gaan doen. Verder hebben we
afgesproken dat grotere activiteiten die georganiseerd worden binnen de
vereniging altijd in samenspraak gaan met een van de bestuursleden. Een van
de bestuursleden zal dan actief zijn in de betreffende werkgroep.
We denken aan, het hotelweekend, de voorjaarsactiviteit, het kerstdiner en
eventuele andere “grote” activiteiten. Deze activiteiten zijn gezichtsbepalend
voor de vereniging.
Op de laatste bijeenkomst heeft zich ook nog iemand gemeld die als stagiaire
bij de volgende bestuursvergadering aanwezig wil zijn. Hij/Zij wil eerst
meekijken voordat hij/zij beslist om in het bestuur te stappen. Een prachtige
ontwikkeling. Dit zou kunnen betekenen dat we binnenkort weer over een
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volledig bestuur beschikken voor de komende jaren. Annie en ik kunnen ons dan gerust terugtrekken uit de
bestuurstaken. Fijn dat dit toch goed is gekomen.
Voorzitter
Herman van der Kamp

2018 Algemene bijeenkomst

Bijeenkomst nieuwe leden:
Vrijdag 01 Juni
Vrijdag 06 Juli
Vrijdag 03 Augustus
Wordt 13 juli i.v.m. een andere reservering
Vrijdag 05 Oktober
Vrijdag 07 September
Vrijdag 07 December
Vrijdag 02 November

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: Annie van de Groenendaal:
mailcirkelweduwenweduwnaars@gmail.com




Zieke
Weet je dat iemand van de Collega’s ziek is, meldt dit dan bij Gera. 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
: mailcirkelweduwenweduwnaars@gmail.com
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.
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Mailcirkel: Voor laatste nieuwtjes, die tussen 2 nieuwsbrieven in zitten, of korte termijn
activiteiten mailcirkelweduwenweduwnaars@gmail.com
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:

Hoi Collega's.
Het nieuwe bestuurslid is inmiddels bekend.
Aan de hand van de laatste Nieuwsbrief,
Hai ik 'n stùkske gemàkt vùr 'm !!!
Dit had ik op papier gezet.
Beste Collega's.
Hebben wij er bijna een bestuurslid bij ?
Wordt het een hij of een zij !?
Wat het ook wordt, iedereen is opgelucht en blij.
In de laatste Nieuwsbrief wordt geschreven over hem en hij.
Dus mijn conclusie is, het is géén zij !!
Naar mijn idee.......... houd deze man van vee !
Ook mannen moeten mee regeren in 't bestuur,
anders zijn 't alléén maar vrouwen op d'n duur !!!
Misschien horen wij binnenkort wel dat hij het is.
Of heb ik het helemaal mis ???
Groetjes Jan.
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AFGELOPEN ACTIVITEITEN:

Vrijdag 04 Mei- Algemene bijeenkomst- te Berlicum

Zondag 18 Maart- Wandeling- De Mortel- Jan Vogels- 32 deelnemers
Beste Collega's,
Er waren méér Collega's naar De Mortel gekomen dan ik had durven dromen !!!!!!!
Afgelouwpe zondìg 18 Mèrt ware wai wizze louwpe dùr De Mortel met 28 Collega's, en hebben wai
nòderhand wà gu-ète mè 32 Collega's bai 't Anker !!!!
Ùt was kauw tijdens 't wáándele.............................. tùméénste, 't vúúlde vùrekkus kauw àn !!!!!!!!!!!!
Aan het einde van alle verslagjes van activiteiten sluit ik normaal gesproken af met dank te zeggen aan de
organiserende Collega(s)
Dit keer wil ik beginnen met 31 Collega's héél hartelijk te danken dat zij gehoor hebben gegeven aan mijn
oproep om naar De Mortel te komen.
Van deze 31 Collega's hebben 27 Collega's samen met mij deelgenomen aan de wandeling, en de overige 4
Collega's hebben zich tijdens onze wandeling vermaakt met een dansje en of spelletje, om samen met ons
(wandelaars) na afloop van de wandeling gebruik te maken van een buffetje.
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Anky kwam met het idee om Collega's die niet in staat zijn deze wandeling te maken en tóch bij deze
activiteit te betrekken, met het voorstel om aan deze Collega's tijdens onze wandeling de mogelijkheid te
bieden om een dansje te maken, of om één of ander gezelschap spelletje te spelen bij ''Café-zaal 't Anker''
Omdat hier belangstelling voor was, wil ik Anky dan ook héél hartelijk danken dat zij dit op zich heeft
genomen en verder heeft geregeld !!!!!
Ook wil ik Hans en Mieke héél hartelijk danken voor de gastvrijheid, en dat wij gebruik hebben mogen
maken van hun (feest)ruimte tijdens onze tussenstop !!
Wij waren bij elkaar gekomen bij ''Café-zaal 't Anker'' om vanaf daar aan de wandeling te gaan beginnen.
Na ons gebruikelijke kopje koffie of thee, waren wij rond 14.15 uur aan het eerste gedeelte van de
wandeling begonnen van ong. 6 km.
Deze middag stond er een snijdende oostenwind, dus voelde dit soms wel als afzien in de open vlakte's
!!!!!!
Wij wandelen altijd goed gezind door weer en wind, maar nu na vijf kwartier met onze neus in de wind te
hebben gelopen, waren wij gebroken.
Daarom vonden wij het dan ook héérlijk dat de locatie van de pauze in zicht kwam !!!!
Tegen half vier zaten wij bij Hans en Mieke lekker warm in de (feest)ruimte, en hebben wij genoten van de
nodige koffie of thee met een worstenbroodje.
Een lekkere kop koffie of thee is altijd lekker halverwege de wandeling, maar met deze kou was
dit extra lekker !!!!!!
Ikzelf heb 't idee dat iedereen nog best langer had willen blijven zitten bij Hans en Mieke, maar na drie
kwartier zijn wij toch maar weer opgestapt, want wij hadden nog een tweede gedeelte voor de boeg, en
had ik bij "Café-zaal 't Anker" een tijd van eten afgesproken.
Dus om 16.15 uur waren wij aan het tweede gedeelte van de wandeling begonnen, en na drie kwartier te
hebben gewandeld kwamen wij op een punt dat wij de keuze konden maken óf nog een half uur
wandelen, óf nog een kwartiertje wandelen voordat wij bij 't Anker zouden zijn.
Na goed overleg hadden wij besloten om de kortste route aan te houden, zodat wij zéker op tijd bij 't Anker
waren en nog even zouden kunnen bijkomen voordat wij aan ons eten zouden gaan beginnen !!!
Omdat wij ietsjes eerder dan gepland terug waren, en het buffet nog niet helemaal gereed was kwam Jan
(van 't Anker) met het voorstel om alvast een kop soep te eten, zodat wij iets warms in onze buikjes
hadden voordat de rest opgediend werd.
Om 17.45 uur zaten wij dan ook te genieten van een héérlijke kop warme soep. (Wat een goed begin was,
na de wandeling op deze koude dag !!!)

Nadat wij deze gegeten hadden, werd er kort daarop de rest van het buffet geserveerd, en konden wij onze
keuze maken uit de vlees- aardappel- en groente-gerechten en verder gaan met het vullen van de bordjes,
en eten van de door ons gekozen gerechten.
Zo te zien en te horen aan de reactie's, hadden alle Collega's héérlijk gegeten !!!!! (Een compliment voor
Jan, van 't Anker)
Na voldoende gewandeld, gegeten, gedronken, en gekletst te hebben, hadden wij rond 19.30 uur afscheid
van elkaar genomen, en heb ik (zoals het hoort) als láátste van deze groep Collega's, Jan en Patrick bedankt
voor de goede samenwerking, en ben als laatste Collega de deur uitgegaan.
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Tot slot, wil ik nogmaals álle éénendertig Collega's héél hartelijk danken voor het slagen van deze middag
!!!!!!
Groetjes Jan.

zondag 22 April 2018- Wandelen omgeving Wijbosch-Eerde- Ria en Christien- 28 deelnemers
Hoi Collega's.
Zondag 22 April hadden wij een wandeling gemaakt rond de omgeving Wijbosch- Eerde.
Deze wandeling was georganiseerd door Ria en Chistien, en ook nú weer was dit tot in de puntjes verzorgd
!!!
De wandeling was vergelijkbaar met de wandeling in De Mortel, met dit verschil dat het nu ong. 40 graden
warmer was dan bij de vorige wandeling !!!!!
Ria had haar binnenplaats open gesteld om samen te komen, om vanaf hier aan de wandeling te gaan
beginnen.
Om 13.00 uur werden wij ontvangen met een kop koffie of thee, met een plak cake.
In totaal hadden 26 Collega's zich aangemeld, en dus waren wij deze middag met 28 Collega's bij elkaar, om
er weer een gezellige middag van te maken.
Dat dit ook nú weer gelukt is spreekt voor zich !!!!!
Om klokslag half twee zijn wij met 26 Collega's aan de wandel gegaan, en de overige 2 Collega's waarvoor
de wandeling te zwaar was, hebben zich uiteindelijk óók goed vermaakt door de gezelligheid van een terras
binnen loopafstand op te zoeken.
Even tussendoor;
Wij hopen dan ook dat wij als organiserende Collega's, dit vaker mee zullen maken, want het bij elkaar zijn
als Collega's is belangrijker dan deel te nemen aan een activiteit, en staat het gezellig samen zijn
voorop !!!!!!!!!
Wij zijn dus gaan wandelen vanaf Ria's adres, door Wijbosch richting Eerde.
Het eerste gedeelte van de wandeling duurde in totaal anderhalf uur wat vooraf al aangegeven was, en wat
het wandelen gemakkelijker maakt al waren meerdere Collega's wel blij dat 't rustpunt in zicht kwam.
Om 15.00 uur zaten wij dan ook te genieten van een glas koud drinken, want bij deze temperatuur is een
verfrissing zéér welkom !!
Wij hadden onze tussenstop bij ''Bistro Het goede leven'' in Eerde.
Hier hebben wij een half uurtje gezeten en onze voeten en beentjes laten rusten, zodat wij weer met
goede moed aan het tweede gedeelte konden beginnen.
Het tweede gedeelte van de wandeling was totaal een uur wandelen, en dus waren wij om 16.30 uur weer
terug bij Ria.
Ook de twee terras bezoeksters, hadden zich bij het laatste gedeelte van de wandeling zich weer
aangesloten, en dus waren wij weer met z'n allen bij elkaar om deze middag af te sluiten met goed gevulde
warme broodjes met hamburger, beenham, en wat er verder nog te verkrijgen was.
Deze broodjes gingen erin als koek, en wie na afloop niet genoeg gegeten had, kan alléén zichzelf een
verwijt maken !!
Voor deze broodjes hadden Ria en Christien,''Wendy's Broodjes'' laten komen, en om 17.00 uur hadden wij
in no-time te eten !!!!
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Na voldoende gewandeld, gekletst, gegeten en gedronken te hebben, kwam zoals aan iedere activiteitenmiddag, aan deze gezellige middag óók weer een einde, en hebben wij om 18.15 uur na Ria en Christien te
hebben bedankt voor het organiseren van deze geweldige middag afscheid genomen van Ria en Christien
en van elkaar, en zijn wij ieder onze eigen weg gegaan.
Tot slot wil ik Ria en Christien nogmaals héél hartelijk danken voor het organiseren voor deze middag,
namens ons zesentwintigen !!!!
Groetjes Jan.

ALLEMAAL DANKJEWEL !!
MUTATIES LEDENLIJST
 Check of al je gegevens op de ledenlijst kloppen - Geef aanvullingen of wijzigingen door aan:
Yvonne van Weert: ledenadm@weduwen-weduwnaars.nl
AFMELDINGEN
GEEN

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.
Beste Collega's
Blijf het proberen,
om een activiteit te organiseren.
Soms is de belangstelling minimaal,
en denk je, dit is einde verhaal.
Misschien moet je iets anders verzinnen,
maar de aanhouder zal winnen !!
Niet overal is evenveel animo voor,
maar blijf het proberen, en ga door !!
Groetjes Jan.
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UITNODIGING ACTIVITEIT
Datum
Plaats
Telefoon
Tijd

: Zondag 27 Mei
: Franciscanenborch 10 in Rosmalen
:
: 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 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! Met een hartelijke kunstgroet Francy
Kosten
: € 25,00.
Aanmelden/ Contactpersoon /Inlichtingen: Mochten er meer geïnteresseerden zijn in de
workshop? Opgeven via mijn website ga naar contact en mail je naam en 06 nummer
zodat ik je kan contacten.
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UITNODIGING ACTIVITEIT
Datum
.
Tijd

:

zondag 27 mei 2018

: 14.30 uur

Omschrijving activiteit

: Klootschieten

Verloop van de activiteit: samenkomst bij de Hooghei in Berlicum
Aanvang: 14.30 uur koffie/thee met gebak
15.00 tot 17.00 uur klootschieten
Daarna 3 gangen menu + 2 consumpties
Kosten

€ 32,00

Aanmelden

:

tot 13 mei 2018

Contactpersoon /

Antoinet :
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UITNODIGING ACTIVITEIT
Datum

: zondag 3 juni

Tijd

: 14.00 uur

Omschrijving activiteit
: Spionmissie door s-Hertogenbosch. Wandeling door de
binnenstad waar je door aanwijzingen en speurwerk een code moet vinden. Afstand 4 km
tijd 2,5 uur.
Samen eten na de spionmissie bij de eeterij.
Verloop van activiteit
14.00 Samen komen op de
5211TL S Hertogenbosch
14.00 koffie of thee met bosschebol
14.30 uur start spionmissie (groepjes van 4 a 5 personen)
Tijdens spionmissie rustpauze met 1 consumptie
± 18.00uur einde spionmissie
Na afloop mogelijk om samen te eten bij de eeterij
Kosten
: Spionmissie ,koffie met boschebol , 1 consumptie tijdens rust.

Driegangen keuze menu bij de Eeterij € 29,95 (exclusief consumupties)
www.eeterij.nl
Betaling ter plaatsen.
Aanmelden
:
Opgeven voor 20 mei Max aantal deelnemers= 20

Contactpersoon /
Inlichtingen

Henry
:
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UITNODIGING ACTIVITEIT
Datum

: zaterdag 16 juni 2018

Tijd

: 14:00 tot ca 20:00 uur

Omschrijving activiteit

: VOORJAARSACTIVITEIT

Verloop van de activiteit:
Ontvangst om 14h met koffie/thee & wat lekkers. Daarna gaan we deze dag
doorbrengen met gezellige buitenactiviteiten. Na afloop zullen we de hongerige magen
ook weer gaan vullen met wat te eten.
Kosten
: €17,50 incl. koffie/thee met wat lekkers (bij ontvangst) en eten
na afloop van de activiteit. Consumpties zijn voor eigen rekening.
Verdere informatie: De locatie is : Gildeterrein Gemonde
Aanmelden : Voor 18 mei bij
Bij opgave voor deze activiteit s.v.p. € 17,50 overmaken op rek.nr. NL44INGB
0004953406 TNV. Collega’s Brabant e.o., onder vermelding van uw naam, lidnr. En
‘voorjaarsactiviteit
Contactpersoon /
Inlichtingen
:
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UITNODIGING ACTIVITEIT

Datum

:zondag 24-06-2018

Tijd

:ontvangst 13.00 tot ongeveer 19.00

Omschrijving activiteit
Adres morgenstraat

:Excursie op onze melkveehouderij met boerengolf en bbq

Verloop van de activiteit:Ontvangst 13.00 met koffie thee. Rondgang en uitleg over de
boerderij over stal en erf .met aansluitend boerengolf over stal erf en koeien weide met
koeien .afsluitend een bbq Afsluiting rond 19.00
Kosten
geheel incl bbq koffie thee en verdere drank 20euro.bij opgave
betalen is aanmelden.
Graag even melden wat u wil drinken .
Bank
Aanmelden

: aanmelden liefst zo snel mogelijk uiterlijk 17\06

Contactpersoon /
Inlichtingen

:
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UITNODIGING ACTIVITEIT

Vrijdag
13
Juli
2018

Algemene
Bijeenkomst
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:

6 tot 10 augustus 2018

Tijd

:

Omschrijving activiteit
: Fiets4daagse Tubbergen 7 tot 10 augustus. Keuze aantal
kilometers. Meestal 60 kilometer per dag.

Verloop van de activiteit: Fiets4daagse Tubbergen met hotel.’t Elshuys in Albergen.

Kosten

: 2 persoonskamer, half pension+ inschrijven 184 euro (excl toerbel)
1 persoonskamer, half pension+ inschrijven 214 euro( excl.

toeristen bel.)
Landhuishotel ’t Elshuys Gravendijk 6 Albergen
Aanmelden
: aanmelden en betalen voor 1 maart 2018 op rekening van
De Collega’s Noord-Brabant en omgeving banknummer NL 44INGB0004953406 Boxtel.
13

met vermelding fiets4daagse Tubbergen 2018 en je lidmaatschapnummer.
Bij aanmelden aangeven of je al een slaapmaatje hebt bij een 2 persoonskamer!
Contactpersoon / Inlichtinge:

UITNODIGING ACTIVITEIT

Datum

: Vrijdag 14 september 2018

Tijd

: 21:00

Omschrijving activiteit

: BLØF in Concert (Kersouwe Heeswijk – Dinther)

Verloop van de activiteit: concert van BLØF (er gaan meerdere mensen van de collega's
naartoe)

Kosten
: € 35,00
Tickets zelf bestellen vanaf 24 maart op :
https://tickets.kersouwe.nl/kersouwe/nl/flow_configs/1s/steps/start/show/153584

Aanmelden

Contactpersoon
Inlichtingen

:/

: Theaterwerkgroep Angelevanzutphen@gmail.com
:/
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