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Tussendoortje   
 
  
 
Boxtel, april 2019.                                     Nummer 22 
 
Beste dames, 
De lente is weer in ons land. Vrouwen contact Boxtel begint aan het laatste  
kwartaal van het verenigingsjaar. Ook dit keer hebben we weer geprobeerd leuke 
activiteiten voor u op de rit te zetten. In de toekomst zullen we meer een beroep op u 
doen om ons hierbij te helpen. 

                                                               

Korte terugblik 
 
31 Januari: Lunchproeverij bij Restaurant Verde 
Het weer (er was sneeuw voorspeld) viel gelukkig erg mee.  
Met 22 dames hebben we van 12.00 tot ruim 14.00 uur heel gezellig gepraat en  
veel lekkere gerechtjes geproefd. Een goed adres voor een gezellige lunch. 
 
6 Februari: Omgaan met dwarslaesie 
Allemaal aan de kant, Mieke van Oss uit Volkel, komt in haar electrische rolstoel via 
de achterdeur binnen, het past precies! Mieke heeft in 2005 een ongeluk met een 
hangmat gehad, met een hoge dwarslaesie tot gevolg. Na een kopje koffie/thee begint 
voor de 28 dames een zeer aangrijpend levensverhaal van een stik eigenwijze (haar eigen 
woorden), humorvolle en sterke vrouw. Een verhaal dat begint met; trek de stekker er 
maar uit, tot een balans vinden in de zoektocht naar kwaliteit van leven.  
Een verhaal doorspekt met humor, twijfel, pijn, angst en doorzettingsvermogen. 
Als je haar boek  “PAK me dan … als je KAN”  wilt lezen, leen ik het graag aan je uit.  
Luce Vervoorn, tel. 06-20660737.   
 
7 Februari: Snertwandeling met Frans Kapteijns 
Met ruim 30 vrouwen ging Frans Kapteijns naar het natuurgebied Venrode. 
Een mooi stukje natuur vlakbij het centrum van Boxtel, waar ook een wandeling met 
paaltjes is uitgezet. Frans vertelde over de Douglas, de Grove Den, de Sparren en de Larix. 
Waarom werden in de mijnen Grove Dennen als stut gebruikt? Ze kraken als ze teveel 
druk krijgen. Waarom kraken ze dan, omdat ze niet rechtop, maar gedraaid groeien.  
En zo zijn er nog meer weetjes, en Frans kent er veel. 
Na afloop lekkere erwtensoep bij restaurant De Oude Ketting. 
Volgende keer gaan we naar Sparrenrijk. 
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12 Februari: Baas over je blaas 
Na afloop van de bijeenkomst waren we het eens: als je bewust bent van je eigen lichaam 
kan je er ook beter mee omgaan. 
Agnes Räkers vertelde ons over de plaats en de werking van de blaas, de baarmoeder en 
de darmen. Hoe gaat ons voedsel vanaf de mond totdat het ons lichaam verlaat. 
Genoeg drinken is een must, niet persen op de blaas maar je spieren ontspannen. 
Rechtop zitten op het toilet en zo kregen we nog meer tips. 
Een interessante avond voor ongeveer 50 leden van VcB. 
 
21 Februari: competitieavond Keezen 
Was wederom weer een hele leuke avond.  
 
9 Maart: Transgender 
Wat was dit een interessante middag. Nathalie had haar echtgenote Susanne 
meegebracht. Susanne werd als jong meisje verliefd op een jongen en zijn daarna samen 
getrouwd. Ze kregen een zoon en dochter. Na ongeveer 15 jaar  kwam hij erachter dat hij 
niet in het goede lichaam zat. Daarna begon het traject van ombouwen. Nu leven zij niet 
meer als man en vrouw maar als vrouw en vrouw. Wat voor beiden, en ook hun kinderen 
een hele heftige periode is geweest. Na afloop kregen we dit van Nathalie als reactie: Hoi 
hoi, Nogmaals dank voor de fantastische middag. Was echt heel fijn om voor jullie groep 
te staan. Bedank iedereen nogmaals van mij echt heel gezellige middag gehad. 
Ze heeft over haar leven een boek geschreven en als iemand dat wil lezen, neem dan 
even contact op met een van de bestuursleden. Alle aanwezigen hebben van haar veel 
opgestoken en een andere kijk gekregen op een transgender. Wel jammer is dat er 4 
dames niet zijn komen opdagen zonder zich af te melden. 
 
14 Maart: Kom in beweging  
Deze avond vond geen doorgang i.v.m. ziekte. Zie verder in dit Tussendoortje bij 9 mei. 
 
21 Maart: Slotavond Keezen 
We hebben drie hele gezellige avonden gehad. Er is veel gelachen maar ook af en toe 
heel serieus gepraat. Na afloop van de derde avond, 24 dames, hadden we 3 
prijswinnaars. 3e Prijs was voor Corrie v. Griensven met 57 pnt, 2e prijs Riet Welvaarts 
met 61 pnt en als winnaar kwam Tiny Timmermans met 73 pnt uit de bus. Proficiat 
dames. De competitie is voor herhaling vatbaar. Komende winter gaan we 5 avonden 
organiseren. 
 

 
 

Moeizame wegen leiden vaak naar mooie bestemmingen. 
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Wat is er de komende tijd nog te doen 
 
Dinsdag of woensdag 2 en 3 april: paas- of voorjaarsstuk  
Hier zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Voorbeelden staan op de site. 
Contactpersoon: Wilhelmien Voermans, tel. 688175 
Plaats                   : Nieuwland 37 Boxtel 
Aanvang       : dinsdag 2 april 19.30 uur, woensdag 3 april 14.00 uur 
 
 
Dinsdag 9 april: Rondleiding bij  Holland Recycling  
Contactpersoon: Luce Vervoorn, tel. 06-20660737   
Plaats                  : Schouwrooij  8  Boxtel 
Aanvang             : 10.00 uur 
 
 
Maandag 15 april: Voorjaarsvergadering in de Rots 
Zie bijgevoegde uitnodiging. 
 
 
Toneelvoorstelling tijdens voorjaarsvergadering 
Zit u lekker in uw vel? Pas naar de schoonheidsspecialiste geweest? 
Hebt u al een huidcoach en is uw bikinizone al onthaard? Voelt u zich zo  
heerlijk ontspannen door Fa…. met de wilde frisheid van limoenen? En helpt de anti-
rimpelcrème of toch maar botox? Spiegeltje spiegeltje aan de wand…. Ben ik de mooiste 
van het land? Of is dit een onmogelijk verlangen? Tanja, Marie-Jeanne en Nana plus 
muzikant Jan nemen u mee op een ontdekkingsreis naar… jezelf. 
Deze productie won in september de publieksprijs op het Brabantse KABRA-festival. 
 
 
Donderdag 25 april: Lunch bij Brasserie CIS   
Laat je verrassen ! 
Kies wat je smakelijk vindt! 
De lunchplanken zijn gevuld met lekkere gevarieerde gerechtjes. 
Voor ieder wat wils. 
Contactpersoon : Luce Vervoorn, tel.  06-20660737 
E-mail                   : Luce@bvecampers.nl 
Plaats                   : Brasserie CIS, Eindhovenseweg 39 
Aanvang              : 12.30 uur 
Kosten                 : lunch € 10,00 afrekenen bij opgaveformulier 
                                consumpties afrekenen bij CIS (neem voldoende wisselgeld mee svp) 
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Donderdag 9 mei: Gezondheidsavond, Kom in beweging 
Deze avond zou georganiseerd worden door Remedica op 14 maart j.l.. Helaas lieten zij 
weten dat ze geen presentatie konden geven i.v.m. ziekte. Deze avond wordt nu gegeven 
op donderdag 9 mei om 19.30 uur in de Walnoot. U kunt zich hiervoor weer aanmelden 
via het opgaveformulier en heeft u hiervoor al betaald dan hoeft u dat nu niet meer te 
doen. 
Contactpersoon: Gody van Mensvoort, tel. 06-22549089 
E-mail                  : vanmensvoortvof@gmail.com 
Plaats                  : de Walnoot 
Aanvang             : 19.30 uur 
Kosten                : € 3,50 
 
 
Woensdag 15 mei: Rondleiding in Zaltbommel 
Om 11 uur worden we verwacht in het museumcafé, waarna er een rondleiding volgt 
door het Stadskasteel. Daarna hebben we een luncharragement bij de 
Verdraagzaamheid. Rond 14.00 uur worden we opgehaald door een stadsgids voor een 
wandeling met gootspoken en door de knusse straatjes van Zaltbommel. We gaan met 
auto’s. Geef even aan of je wilt rijden. 
Contactpersoon: Sjan Paashuis, tel. 06-22086662 
E-mail                 : sjanpaashuis52@gmail.com 
Aanvang            : 10.00 uur Breukelsplein 
Kosten               : € 24,50 
 
 
Dinsdag 21 mei: Samen aan Tafel 
Zie uitleg in het Tussendoortje van februari. Wij hopen op een groot aantal deelnemers. 
Graag allemaal even opnieuw opgeven. 
Contactpersoon: Willemien Renders, tel. 676113 
E-mail                 : willemienrenders@hotmail.com 
Kosten                : € 7,50 
 
 
Woensdag 29 mei: H. Eik in Oirschot 
Wederom gaan we op bedevaart naar de H. Eik in Oirschot. De Mariaviering begint om 
19.30 uur. De fietsers verzamelen bij de Annakapel op de Roond om 18.30 uur en wie 
met de auto gaat zien we graag bij de kapel. Na de viering gaan we met z’n allen naar de 
Jacobushof voor een kopje koffie met wat lekkers.  
I.v.m. het bestellen van het warme gebak,  wel graag opgeven. 
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Contactpersoon: Willemien Renders, tel. 676113 
Email                   : willemienrenders@hotmail.com 
Vertrek               : Annakapel, Kempseweg 
Aanvang             : 18.30 uur met de fiets 
 
 
Donderdag 6 juni: Aspergekwekerij Margriet 
We gaan een bezoek brengen aan “Aspergekwekerij Margriet” van de Familie Klerks in 
Helvoirt. Daar krijgen we uitleg van plantje tot asperge. Ook gaan we proberen om zelf 
asperges te steken. Dit valt echt niet mee! Na afloop krijgen we een kop aspergesoep 
aangeboden. Er is natuurlijk ook gelegenheid om asperges te kopen.  
Contacpersoon: Willemien Renders, tel. 676113 
Email                 : willemienrenders@hotmail.com 
Plaats                : Margrietweg tegenover nr. 3 
Aanvang           : 9.30 uur 
Vertrek             : Breukelsplein met de fiets 
 
 
Dinsdag 18 juni: Kleine fietstocht 50 km. 
De jaarlijkse kleine fietstocht van 50 km is dit jaar op dinsdag 18 juni. 
Cisca v.d. Bergh  en Marianne v. Eijndhoven hebben ook dit jaar weer een verrassende 
mooie fietstocht uitgezet. Deze dag is geheel voor eigen rekening. 
Contactpersoon: Sjan Paashuis, tel. 06-22086662 
Email        : sjanpaashuis52@gmail.com 
Vertrek       : 9.00 uur vanaf het Breukelsplein. 
 
 
Woensdag 26 juni: Slotmiddag/avond 
Ook dit jaar sluiten wij ons verenigingsjaar af met een jeu de boules wedstrijdje. Degene 
die liever kaarten of gewoon voor de gezelligheid willen komen, zijn natuurlijk van harte 
welkom. Echter wij hebben er dit jaar voor gekozen om ’s middags om 16.00 uur te 
beginnen en af te sluiten met een etentje. Eindtijd is om ongeveer 20.00 uur. Wel graag 
opgeven i.v.m. catering. 
Contactpersoon: Riky van Griensven, tel. 06-51066569 
E-mail                 : rvangriensven@hotmail.com  
Plaats                 : Jeu de Boules de Walnoot,  Selissenwal 25 
Aanvang            : LET OP 16.00 UUR 
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Donderdag 4 juli: Grote fietstocht 
De jaarlijkse grote fietstocht van 70 km is op donderdag 4 juli. 
Deze fietsrit wordt georganiseerd door Jeanne Kronenburg. 
De tocht is voor gevorderde fietsers of fietsers met een elektrische fiets. 
Ook deze dag is voor eigen rekening. 
Contactpersoon: Sjan Paashuis, tel. 06-22086662 
Email        :  sjanpaashuis52@gmail.com 
Vertrek       :  9.00 uur vanaf het Breukelsplein 
 
 
 
 
Wel en wee 
 
Marieke Voermans en Ronnie Roos van harte gefeliciteerd  
met jullie dochter Anna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoe vreemd ook, vaak geven juist moeilijkheden ons nieuwe inzichten, 
wijsheid en moed. We vallen, maar staan ook weer op.  

En proberen opnieuw te leren houden van het leven. 
 
 
 
 

 


