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Tussendoortje   
 
  
 
Boxtel, juni 2019.                                                                                       Nummer 23 
 
Beste dames, 
Dit is al weer het 23e  Tussendoortje sinds de oprichting van Vrouwen contact Boxtel. 
Hierin alle wetenswaardigheden van de afgelopen tijd.    
Het bestuur van Vrouwen contact Boxtel gaat met vakantie en komt in 
september uitgerust met  een mooi en gevarieerd programma voor 2019-2020. 
Wij wensen iedereen een goede zomer en we zien u graag weer vanaf september op een 
van onze activiteiten.  

                                                               

Korte terugblik 
 
2 en 3 april: Paas- of voorjaarsstuk  
Op dinsdagavond en woensdagmiddag hebben we gezellig met een aantal dames mooie 
paasstukjes gemaakt. Er was veel keus en mooie verse bloemen om in een taart of ei te 
verwerken. Schattige kleine en grote vogeltjes. 
Na heerlijk koffie met cake gingen we voldaan met een mooi bloemstuk naar huis. Op de 
website kunt u onze mooie creaties zien. 
 
9 april: Rondleiding bij Holland Recycling  
Tijdens de rondleiding bij Holland Recycling kregen we te zien wat er zoal in het bedrijf 
gebeurt. Afvalinzameling, scheiding en sorteren van materialen, verantwoorde recycling 
en refurbishment (hernieuwing/opknapbeurten).  
Afval bestaat uit o.a. hout, computers, papier, printplaten, electronica. 
Ook bij dochterbedrijf DHT (Dutch Hardware Trading BV) mochten we een kijkje nemen. 
DHT houdt zich vooral bezig met het opknappen en hernieuwen van IT Hardware. 
De rondleiding werd gegeven door Dhr. Philip Jungerius, die zeer positief en enthousiast 
beide bedrijven aan ons toonde. Na afloop zijn we bij Het Goed (kringloopwinkel) een 
lekker kopje koffie gaan drinken. Het was een leerzame en heel gezellige ochtend.  
 
15 april: Voorjaarsbijeenkomst in de Rots 
De opkomst was goed. Onder het genot van een kopje koffie werd het zomerprogramma 
doorgenomen.  
Door omstandigheden had ’s morgens Romijn Conen afgezegd. Twee projektleiders, 
Marina van Dalen en Trudy van Rooy vertelde over hun eigen projekten. Trudy over een 
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boek over de bewoners van de St Willibrordusstraat en Marina maakt een film over de 
Witte Zusters. 
Na de pauze namen Tanja, Marie-Jeanne en Nana ons mee op ontdekkingsreis naar 
onszelf. Het was een moderne uitvoering. 
Daarna kwam de loterij. Velen gingen met een mooi plantje naar huis. 
 
25 april: Lunch bij Brasserie CIS   
Het weer was wisselend zon/regen, dus zijn we veilig binnen gaan zitten. 
Wat is het daar gezellig verbouwd. Ook een goede locatie voor feesten. 
De eigenaar Frenk heette ons van harte welkom, de bediening was erg 
vriendelijk en attent. We hebben genoten van een smakelijke aspergesoep, kleine 
broodjes belegd met o.a. garnalenkroketjes, vlees-vis-eier salade, ham, kaas. Voor ieder 
wat wils en meer dan genoeg. 22 Vrouwen hebben heel gezellig gepraat, geluncht, 
gepraat, iedereen was erg positief, …………  voor herhaling vatbaar. 
 
9 mei: Gezondheidsavond, Kom in beweging 
Voor een langer en gezonder leven moeten we blijven bewegen. Als bewegen niet meer 
vanzelf gaat zijn er heel veel hulpmiddelen, zoals rollator, scootmobiel of loopfiets. Als je 
veel beweegt werken je organen ook beter. Bij Vrouwen contact Boxtel wordt op dit 
gebied veel georganiseerd denk aan yoga, gym, fietsen en nordic walking. 
 
15 mei: Rondleiding in Zaltbommel 
Op een zonnige 15e mei zijn we met 21 vrouwen naar Zaltbommel geweest. Een prachtig 
stadje, waar we bij het stadskasteel werden verwacht met koffie/appeltaart en een 
rondleiding door de beheerder. Daarna een heerlijke lunch en om 14.00 uur kwam de 
stadsgids om ons door de mooie straatjes te leiden waarover ze ontzettend veel wist te 
vertellen.  We hebben er allemaal van genoten en met bewondering gekeken naar de 
kerk. 
Om 15.30 uur zijn we weer huiswaarts gegaan.  
Hulde aan de 4 dames die op de fiets waren!!! (toch 60 km op en neer) 
 
21 mei: Samen aan Tafel 
Heel jammer, maar helaas ging dit niet door i.v.m. te weinig deelnemers. 
 
Woensdag 29 mei: H. Eik in Oirschot 
Met 53 personen waren we aanwezig bij de Mariaviering. Het was weer een mooie 
viering. Na afloop hebben we met z’n allen koffie gedronken met gebak bij Jacobushof. 
Wat werd er weer na gepraat. Dit deed echt onze vereningsnaam ten goede; contact.  
We waren bijna allemaal met de fiets. 

 



3 
 

Donderdag 6 juni: Aspergekwekerij Margriet 
28 Dames zijn mee geweest naar Aspergekwekerij Margriet. We werden er ontvangen 
door de eigenaren Ria en Laurens Klerks met een aspergehapje. Al ruim 25 jaar hebben 
hun een kwekerij. Ze zijn begonnen met een halve hectare en nu hebben ze 5 ha. waar ze 
asperge op kweken. Verder nog 40 ha. landbouwgrond. Laurens gaf ons heel duidelijke 
uitleg over hoe asperges groeien van zaad tot asperge. 1 Kg. Aspergezaad kost ongeveer 
€ 3.000,--. Een aspergebed kan ongeveer 12 jaar gebruikt worden. Ieder jaar wordt het 
bed plat gemaakt en gefreest. De plant, wortel, blijft zitten. Daarna wordt er weer een 
nieuw bed van gemaakt en kan er in het voorjaar weer gestoken worden. Ook kregen we 
te zien hoe de asperge gewassen en gesorteerd worden. Na afloop kregen we een kop 
aspergesoep en daarna nog een toastje. We gingen weer met een ervaring rijker naar 
huis.  
 
Wat is er de komende tijd nog te doen 
 
Dinsdag 18 juni: Kleine fietstocht  
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 
Contactpersoon: Rieky van Griensven, tel. 06-51066569 
E-mail                 : rvangriensven@hotmail.com  
Plaats                 : Jeu de Boules de Walnoot,  Selissenwal 25 
Aanvang            : LET OP 16.00 UUR 
 
Donderdag 4 juli: Grote fietstocht 
Ook deze dag is voor eigen rekening. 
Contactpersoon: Sjan Paashuis, tel. 06-22086662 
Email        :  sjanpaashuis52@gmail.com 
Vertrek       :  9.00 uur vanaf het Breukelsplein 
 
Fietsen 
Iedere woensdagavond wordt er gefiets vanaf de Angelaschool. Iedereen mag mee 
fietsen. Vertrek is om 19.00 uur 
 
 
 
Nieuw seizoen 
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Donderdag 10 oktober: Christel de Laat 
We hebben 20 kaarten voor de voorstelling van Christel de Laat “Zijn daar nog vragen 
over?” Zij is o.a. bekend van Omroep Brabant TV.  De titel van haar nieuwe show geeft 
aan dat zij de interactie met haar publiek niet uit de weg gaat. Heeft u geen vragen, geen 
probleem, Christel heeft er des te meer. U gaat ongedwongen een avondje ontspannen 
en lachen over allerdaagse dingen.   
Wilt u hier mee naar toe? Voor de eerste 20 zijn er kaarten. Geef je snel op. 
Contactpersoon: Willemien Renders, tel. 676113 
Email                   : willemienrenders@hotmail.com 
Plaats                  : Het Podium Boxtel 
Aanvang             : 20.15 uur 
Kosten                : € 19,50 incl. pauzedrankje 
Betalen               : via contant of bank, NL 88 RABO 0108 8067 66 
 
 
Wel en wee 
 
Ziekte: 
Zoals de meeste van jullie weten is Bettie v. Luytelaar ernstig ziek. 
Wie wil kan haar een opbeurend kaartje sturen.  
Haar adres is: Mijlstraat 141a,  5281 RL Boxtel. 

 
50 Jaar getrouwd waren: 
Ietje en Jan van Roosmalen – de Jong  
Anneke en Wim van Alphen – van Esch   
Ans en Ben Kuilman - Kos 
 
Allemaal alsnog van harte gefeliciteerd 
 
 
40 jaar getrouwd zijn binnenkort: 
Diny en Henk Hulsen - Wagenaars 
 
 Alvast van harte gefeliciteerd 
 
 

Waar u ook uw vakantie doorbrengt, 
thuis, in Nederland of verder weg: 

 
 

Wij wensen u een fijne vakantie. 


