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Tussendoortje   
 
  
 
Boxtel, oktober 2019.                                                                               Nummer 24 
 
Beste dames, 
Onlangs zijn we weer aan een nieuwe verenigingsjaar begonnen tijdens de Alg. Leden Vergadering. 
Hier hebben ook een aantal nieuwe leden mogen begroeten. Tijdens de eerstvolgende 
bestuurvergadering hebben we de taken binnen het bestuur even besproken en die zijn hetzelfde 
gebleven als voorheen. De gegevens van ons nieuw bestuurlid vind u hieronder. Dit kunt u bijschrijven in 
het jaarprogrammaboekje. Wij hopen velen van u te zien bij een van onze aktiviteiten , en wensen u een 
gezellig en leuk verenigingsjaar toe. 
 
Gegevens van Mieke Daniëls zijn:      
Email  :Mieke.daniels@home.nl 
Adres  : Europalaan 36, 5283 AN Boxtel 
Telefoon : 0411-674272     Mob. 06-29230950 

                                                               

Korte terugblik 
 
18 juni: Kleine fietstocht  
We vertrokken met een dertigtal dames voor de “kleine” fietstocht in de richting van Oirschot. Koffie 
met heerlijk gebak bij de koffiestop en vandaar richting Hilvarenbeek. Na een heerlijke lunch bij “Het 
Vrijthof” hebben we een bezoek gebracht aan het Doktersmuseum. Dat was de moeite waard. Prachtige 
verhalen van de gids aldaar en nog even rondkijken binnen.  
Daarna weer op de fiets, richting Moergestel voor nog een laatste drankje op het terras. 
Het was mooi fietsweer en de dames van de organisatie werden door iedereen nog hartelijk bedankt na 
afloop! 
 
De route van de kleine fietstocht. 
Op verzoek van enkele leden volgt hier de route die toen gefietst is. 
Start op het Breukelsplein, ga rechtdoor de Wilhelminastraat in. Einde linksaf, einde linksaf, rechtsaf, 
einde rechtsaf onder tunnel door aan einde. Pik daar 47 van de fietsroutebordjes op. Daarna 46, 21, 09. 
Na einde 09 t-splitsing rechts, einde linksaf. Einde t-splitsing links. Rode + oversteken en meteen rechts. 
Einde pas rechts, weg vervolgen en op t-splitsing 23 volgen. Over brug rechtsaf, H. Eik of keuze 
rechtdoor naar Café Nachtegaal, koffie. Anders rechtsaf. Vanaf Nachtegaal terug linksaf en op kruising 
linksaf over brug rechtsaf langs kanaal. 03 Langs kanaal en bij brug linksaf Haghorst in en meteen 
rechtsaf 02. Rechtsaf 61, dan richting fietscafé Baarschot, Casteren over steken. Weg volgen 62 gaat 
over op 01. Blijven volgen en dan bij Bolakker rechtsaf. Rechtdoor tot centrum van Hilvarenbeek. Dan 
Lunch bij Vrijthof 16.  
We vervolgen dan 05, 06, 10, 12, 13, 79, 85. Weer in Boxtel aangekomen……. Succes namens de dames 
van de korte route. Cisca, Laura, Annie en Marian. 
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26 juni: Slotmiddag/avond 
Wat hebben we genoten van het weer, de jeu de boules, het kaarten en niet te vergeten het buffet wat 
opgediend werd. Het bestuur heeft veel positieve reacties gehad. 
Winnares van de wisselbeker van het Jeu de Boules is Corrie van Krieken. 
 
4 juli: Grote fietstocht 
Met 23 vrouwen hebben we via een grote omweg de Drunense Duinen onveilig gemaakt. 
Ook hier had de organisatie weer voor leuke locaties voor de koffie en de lunch gezorgd. 
Het was een prachtige zonnige dag dus wat wil je dan nog meer. 
Het is gewoon waar: we wonen in een verschrikkelijk mooie provincie!! 
 
11 september: Algemene leden vergadering 
Voorzitter Wilhelmien heette iedereen van harte welkom en ook vooral de nieuwe leden. Ook werd er 
even stil gestaan bij het overlijden van Bettie v. Luytelaar. Secretaris Sjan las de notulen voor en Gody 
lichtte het financieel verslag toe. Na een korte pauze kwam Anke Snijders het een en ander uitleggen 
waar het VVV-kantoor zoal mee bezig is en wat er hier allemaal te koop is. Bij de betuursverkiezingen is 
Riky v. Griensven herkozen en is Mieke Daniëls aan het bestuur toegevoegd. Mieke veel succes! Het 
bestuur bestaat nu weer uit 7 personen. Daarna volgde de loterij met mooie prijzen en ging iedereen 
rond 22.15 uur weer richting huis. 

 
26 september: Waterbuffelboerderij “D’n Buff” 
Bezoek aan de waterbuffelhouderij D’n Buff op de Nergena in Boxtel. 
Frens en Wendy van Oirschot vertelden hun pittige levensverhaal. Van koeien naar waterbuffels - een 
echt avontuur- dat een groot succes werd. Met 34 vrouwen hebben we kennis gemaakt met; 
de 160 waterbuffels (uit Tsjechie en Schotland afkomstig) en nog veel kleintjes, de melkrobotten, de 
vernevelingsinstallatie, de stallen, hun winkel, de bonbons, de ijsjes, de worstenbroodjes, yoghurt, melk, 
mozarella, hamburgers, ringworst etc.  
Een hele mooie leerzame middag en chapeau voor deze doorzetters. 
 
2 oktober: Wandeling met Frans Kapteijns 
Frans nam 29 dames mee voor een wandeling door Sparrenrijk.  Vooraan in Sparrenrijk zijn nog 
rabbatten te zien waar vroeger de eiken groeiden voor de Runmolen. Frans vertelde over de veel 
verschillende soorten paddestoelen en zwammen, waaronder de Tonderzwam, die groeit aan dode 
beuken en die wel 40 jaar oud kan worden. Deze werd gebruikt in een Tondeldoosje. Na 2 uur wandelen 
stond de tomatensoep, gesmeerde broodjes en de koffie klaar bij de Langspier.  
 
Wat is er de komende tijd nog te doen 
 
Dinsdag en woensdag 8/9 oktober: Herfststuk maken. 
Zie voorbeelden op de web-site. Op de avond zijn nog enkele plekjes vrij. 
Contactpersoon: Wilhelmien Voermans, tel. 688175 
Email        : voerm1@ziggo.nl   
Plaats        : Nieuwland 37 
Aanvang       : 8 okt. 19.30 uur 
        : 9 okt. 14.00 uur 
Kosten                    : € 17,50 incl. koffie/thee 
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Donderdag 10 oktober: Voorstelling Christel de Laat 
Contactpersoon: Riky v. Griensven, tel. 06-51066569 
Email                   : rvangriensven@hotmail.com  
Plaats                  : Het Podium Boxtel 
Aanvang             : 20.15 uur 
 
Donderdag 17 oktober: 1e Competitieavond Keezen 
Contactpersoon: Gody v. Mensvoort, tel. 06-22549089 
Email                   : vanmensvoortvof@gmail.com  
Plaats                  : de Walnoot 
Aanvang             : 19.30 uur 
Kosten                : € 3,50 
 
Woensdag 23 oktober: Lunch bij ’t Tweespan 
Contactpersoon: Luce Vervoorn, tel. 06-20660737 
Email                   : luce@bvecampers.nl 
Plaats                  : ’t Tweespan, Kapelweg 28 
Aanvang             : 12.30 uur 
Kosten                : € 10,00 
 
Dinsdag 5 november: de Dorpsdokter in Hilvarenbeek 
Contactpersoon: Luce Vervoorn, tel. 06-20660737 
Email                   : luce@bvecampers.nl 
Plaats                  : Doelenstraat 51, 5081 CK Hilvarenbeek 
Aanvang             : 11.00 uur 
Vertrek               : 10.00 uur Breukelsplein 
Kosten                : € 8,25 + € 3,00 chauffeur 
 
Dinsdag 12 november: Levenstestament en geldzaken 
Behalve Notaris Monique v. ’t Hooft komt ook Theo v. Hamond. Hij komt uitleg geven over 
gezondheidszaken en de weg naar geldzaken. 
Contactpersoon: Willemien Renders, tel. 676113 
Email                   : willemienrenders@hotmail.com  
Plaats                  : de Walnoot 
Aanvang             : 19.30 uur 
Kosten                : € 3,50 
 
Maandag 18 november: Kaartavond 
Contactpersoon: Gody v. Mensvoort, tel. 06-22549089 
Email                   : vanmensvoortvof@gmail.com  
Plaats                  : de Walnoot 
Aanvang             : 19.30 uur 
Kosten                : € 3,50 
 
 
 

De herfst heeft kleuren die de zomer niet kent. 



4 
 

Donderdag 21 november: 2e competitieavond Keezen 
Contactpersoon: Gody v. Mensvoort, tel. 06-22549089 
Email                   : vanmensvoortvof@gmail.com  
Plaats                  : de Walnoot 
Aanvang             : 19.30 uur 
Kosten                : € 3,50 
 
Dinsdag 10 december: kerstmarkt Oberhausen 
We hebben weer een dubbeldekkerbus gereserveerd. Er kunnen nu nog enkele dames meer mee. 
Contactpersoon: Riky v. Griensven, tel. 06-51066569 
Email                   : rvangriensven@hotmail.com 
Plaats                  : de Oude Ketting 
Vertrek               : 10.00 uur tot ongeveer 21.00 uur. 
Kosten                : Leden € 15,00, niet leden € 19,00 
 
Kaartspellen. 
De winter met z’n koude en donkere dagen staat weer voor de deur. Wel een tijd om binnen leuke 
dingen samen te doen. Daarom willen wij polsen of er animo is om een rik,  bridge en/of jokerclubje  op 
te richten.  Met 5 á 6  personen (1 á 2  reserves) kun je al met bridgen of rikken beginnen,  en jokeren 
kan al met minder. De groepjes kunnen bij elkaar thuis op toerbeurt kaarten op een samen te bepalen 
dagdeel. Dus de bridgers bij de bridgers thuis, de rikkers bij de rikkers etc. Mochten er heel veel 
geïnteresseerden zijn, dan kunnen we misschien een ruimte huren. Blijft het thuis dan zijn er, behalve 
misschien voor koffie of thee,  geen verdere kosten aan verbonden. Je kunt je aanmelden bij Mieke 
Daniëls  onder  vermelding van het type kaartspel en de dagdelen die je kunt.  
 
Wel en wee 

 
40 Jaar getrouwd waren: 
José en Frans v.d. Berk -  v. Stiphout                                
Marian en Gerard Schellekens  - v.d. Velden 
 
50 jaar getrouwd waren: 
Pieta en Cor v.d. Sloot - Blankers  
Riet en Toon Welvaarts -Baaijens 
Marij en Jan v. Rooij  - v.d. Leest  
 
Allemaal nog van harte gefeliciteerd. 

 
 
 

Helaas is overleden: 
Bettie v. Luytelaar – v. Geloof 

 
We wensen haar familie heel veel sterkte met dit grote verlies. 

 


