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Beste Dames 

Fijn dat we weer hebben kunnen starten met onze activiteiten in september. 
We hebben door de aangescherpte maatregelen alweer activiteiten moeten 
annuleren. Helaas ook onze kerstviering dit jaar. 
Onze verwachting is dat ook de activiteiten van januari niet door kunnen 
gaan. Kijk regelmatig op onze website. 
Wij wensen u allen een fijne en sfeervolle decembermaand. 
 
Korte terugblik 

 
Haken 

We hebben 10 weken lang gehaakt met een praatje.  
Sjaals, dekens met bijpassende kussens en poncho’s, het waren gezellige 
middagen. 

 
Lunch bij CIS  
De opkomst was geweldig, 44 vrouwen hadden zich aangemeld. 
Door regen en wind kwam iedereen naar de locatie CIS, 
waar de tafels gezellig gedekt klaar stonden. 

Deze keer kon iedereen zelf onbeperkt  koffie/thee inschenken, die in  
thermoskannen op de tafel stonden.  
Het was weer een gezellige lunch. 
 
Keezen 

De competitie keezen is weer begonnen. Een gezellige spelletjesavond waar 
veel animo voor is en fanatiek gespeeld wordt. Na de eerste avond gaan Riet 
Welvaarts en Mieke Moonemans gezamenlijk aan de leiding. 
 
 
 



 

 
 

Virtuele wandeling door Boxtel 
Op 28 oktober hebben 41 dames met veel aandacht geluisterd naar Christ van 
Eekelen van Heemkunde Boxtel. Hij toonde het vervolg van de virtuele 
wandeling door Boxtel.  
We weten hoe Stapelen, de Burgakker met de diverse scholen, de Schuurkerk, 
de Markt, het Binnendommeltje, de Protestantse kerk, de Petruskerk er 
vroeger uitzagen. 
Leuk om te zien, er werden ook aardig wat herinneringen opgehaald aan hoe 
het was toentertijd. 

 
Helaas heeft Christ al laten weten dat de lezing op 13 januari 2022 NIET door 
kan gaan. Hij heeft (nog) niet voldoende beelden om een avondvullend 
programma te maken. Misschien in het najaar. Daar wachten we dan maar op. 
 
Uitstapje naar Wijngoed de Wolf 

 
Het zonnetje scheen aangenaam zodat een aantal dames per fiets naar Sint 
Michielsgestel togen. We werden ontvangen door een leuk stel, enthousiaste 
jonge ondernemers in een prachtige verbouwde ontvangst ruimte. 

De uitleg over de druivensoorten en alles wat er verder bij komt kijken om 
een goede oogst te krijgen vond plaats tussen de druivenranken en in de 
wijnkelder, en was heel leerzaam. 

En toen het wijnproeven natuurlijk……….                                                                                             
Vijf verschillende maar liefst en het bleek maar weer dat smaken verschillen, 
zodat er druk gedebatteerd werd over de smaak maar wel in een heel 
gezellige sfeer. Er gingen behoorlijk veel flessen mee naar Boxtel om thuis nog  
na te genieten. Al met al een zeer geslaagde middag. 

Wat is er de komende tijd nog te doen 

Woensdag 05 januari: Nieuwjaarsbijeenkomst                                                                                            
Maandag 17 januari: Ziekte van Lyme                                                                                                        
Donderdag 27 januari: Keezen                                                                                                   
Donderdag 03 februari: Lezing Wereldreligies                                                                          
Maandag 07 februari: Kaartavond                                                                                                     
Donderdag 17 februari: Keezen 



 

 
 

Woensdag 23 februari: Snertwandeling met Frans Kapteijns 

We verzamelen bij de parkeerplaats aan de ingang van de Geelders aan de 
Schijndelsedijk richting Schijndel. 
Van daaruit gaan we wandelen. Denk aan goed schoeisel, het kan er erg nat 
zijn. Na afloop krijgen we soep en roggebrood met spek bij recreatieboerderij 
’t Dommeltje. 
Contact: Sjan Paashuis, tel 06-22086662 

Email: sjanpaashuis52@gmail.com 
Aanvang: 9.30 uur 

Vertrek: parkeerplaats van de Geelders 

Kosten: €7,50 

 
Donderdag 10 maart: Lunch bij “TROTS” 

We gaan lunchen bij de leukste en beste lunchroom van Boxtel. 
Goede, verse en ambachtelijke producten wachten ons! Ze verzorgen lekkere 
belegde broodjes. Heeft u een allergie of bent u vegetarisch kunt u dit 
kenbaar maken. Dit alles is inclusief 2 kopjes koffie/thee. 
Contact: Luce Vervoorn, tel. 06-20660737 

Email: lucevervoorn@gmail.com 
Plaats: Trots, Croonpassage 45 

Aanvang: 12.30 uur 

Kosten: €15.00 

 
Woensdag 16 maart: Excursie WSD 

De sociale werk voorziening bestaat niet meer. Maar er zijn nog wel mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er komen ook groepen bij zoals 
vluchtelingen en kwetsbare jongeren. Hoe komen zij aan werk? Wat doet 
WSD voor hen?  
Contact: Sjan Paashuis, tel-22086662 

Email: sjanpaashuis52@gmail.com 
Plaats: Schouwrooij 20 

Aanvang: 10.00 uur 

Kosten: €3,50 

 
 
 



 

 
 

Woensdag 20 maart: Oppoetsen en bijtanken 

Mevrouw Selsig, rij-instukteur uit Best neemt ons aan de hand van beelden en 
vragen mee door het woud van verkeersregels. Je staat er versteld van 
hoeveel je al vergeten bent en hoeveel nieuwe regels erbij gekomen zijn. En 
om veilig aan het verkeer te blijven deelnemen is deze avond zeker een must. 
Het is een interactieve avond. Je hebt de mogelijkheid om zelf vragen te 
stellen. 

Contact: Mieke Daniels, 0411-674272 

Email: mieke.daniels@home.nl 
Plaats: de Walnoot 

Aanvang: 19.30 uur 

Kosten: €3,50 

 
Donderdag 24 maart: Slotavond Keezen 

Woensdag 06 april: Lezing verschil hartaandoeningen man/vrouw 

Woensdag 13 april: Voorjaarsvergadering 

 
Mededelingen 

 
Yoga lessen. 

Er staan diverse dames op de wachtlijst om aan de yoga deel te nemen. 

Helaas zijn er dit nog te weinig om komend seizoen een nieuwe yogagroep op 
te starten. Bij deze een oproep aan u, hebt u interesse om ook yogales te gaan 
volgen neem dan contact op met Wilhelmien Voermans telefoon 0411-68875. 

 
Wel en wee 

 
40 jaar getrouwd: 

Mien en Frans de Bresser 

50 jaar getrouwd: 

Marian en Frans Kelders 

Riky en Henk van Griensven 

Mieke en Frans Daniels 

 
Allen van harte gefeliciteerd. 


