NIEUWSBRIEF
JANUARI 2019
Correspondentieadres:

Marlies Linders,
Hollandseweg 19,
4635 BD Huijbergen.
0164 - 642495
14 en 28 jan. Rikken
22 jan. Ledenvergadering
30 jan. Workshop Enrelac haken

16 jan. Kerk poetsen
26 jan. Pannenkoekentocht

MAANDAG 14 en 28 JANUARI RIKKEN
De feestdagen zijn voorbij dus het rikken begint weer bij het Vaeders Hoefke
Aanvang 20.00. Graag tijdig aanwezig zijn.(15 minuten eerder )
De kosten bedragen nog steeds € 3,00 en het is voor iedereen toegankelijk.
Wij wensen jullie veel rik plezier !

WOENSDAG 16 JANUARI 2019
KERK POETSEN
Zoals ieder jaar gaan we de kerk een goede poetsbeurt geven. We pakken de
spons en zeem om 9.00 vast en hopen tegen 12 uur een heel eind klaar te zijn. Er
wordt gezorgd voor iets lekkers bij de koffie. ( dames, weet je: het is er eigenlijk altijd
best wel gezellig) Kom je helpen kom dan om 9.00 naar de kerk of laat het weten
aan Nettie 642241 of nettievanaert@zonnet.nl

LEDENVERGADERING
DINSDAG 22JANUARI
De ledenvergadering is zoals gewoonlijk bij het Vaeders Hoefke. Rina opent de
vergadering om 19.30 daarna het lezen van het jaarverslag, het financieel gebeuren
en de rondvraag. Aan de beurt voor aftreden en her herkiesbaar zijn Dimph van
Aert, Conny Meeus en Esther Maas. En een van de leden zich aangemeld om het
bestuur te versterken: Marie-José Heijnen. Hiervoor zal tijdens de vergadering
gestemd worden door de aanwezige leden.
Voor de vergadering vindt de kascontrole plaats.
Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u deze bij een van de bestuursleden
indienen zodat u tijdens deze jaarvergadering antwoord krijgt.
Na de pauze is er een gestipte workshop.

17DE PANNENKOEKENTOCHT HUIJBERGEN
ZATERDAG 26 JANUARI
Wilt u een mooie wandeling, hier in ons eigen Huijbergen en omgeving maken doe
dan mee met de Pannenkoekentocht. Een ideale gelegenheid om individueel, met
familie, vrienden of met je favoriete groep een flink brok natuur op te snuiven. Ook
kom misschien wel op plekjes waarvan je het bestaan niet eens wist. Nadien kunt u
weer de overheerlijke pannenkoeken eten met een bord snert.
De organisatie is in handen van De Wandelende Tak van Vivoo.
Afstanden: 7 km vertrektijd van 9.30 tot 14.00 uur.
14 en 21 km vertrektijd van 9.00 tot 12.00 uur.
28 km vertrektijd van 9.00 tot 11.00uur. Aankomst voor 17.00 uur.
Kosten: € 2,50 p.p.
leden van de wandelbond € 2,-.

NIEUW VERTREK EN AANKOMSTPLAATS:
M.F.C. DE KLOEK, PRIOR BORREKENSSTRAAT 1, 4635 BW HUIJBERGEN.

WORKSHOP ENTRELAC HAKEN
WOENSDAGAVOND 30 JANUARI
Entrelac haken of Tunisch haken is helemaal hip! Naast mooie sjaals, mutsjes kun je er
ook leuke woonaccessoires mee maken. Iedereen kan deze techniek leren. Wij
gaan deze avond een kussen of een tafelkleedje leren haken door Sara van Dijk.
De workshop start om 19.30 in M.F.C de Kloek en is rond 22.00 klaar.
Benodigdheden: 1 tunische haaknaald ( zeker een maat groter dan op het
garenwikkel wordt geadviseerd ) en 2 bollen garen b.v Royal van Zeeman. Of garen
naar eigen keuze.
Kosten: € 7,50.
Opgeven en betalen in een gesloten enveloppe voorzien van naam en adres bij Elly,
Conny of Nettie tot 27 januari.

ZENTANGLE JANUARI
De Zentangle teken-avond is in januari op dinsdag de 29ste van 19.30 tot 22.00.
Kosten € 1,- per avond/ p.p. Maximaal 16 personen.

ZENTANGLE

FEBRUARI

- dinsdag 12 februari
- dinsdag 26 februari
Elke avond van 19.30u tot 22.00u. (je kunt vanaf 19.15u al binnen komen)
Maximaal 16 personen. Kosten €1,= per avond/ p.p.
In het voorjaar worden 2 workshops gegeven (1 voor beginners en 1 voor degene
met al meer ervaring) en najaar volgen er nog 2.
Ook deze keer zijn we van harte welkom in het Wilhelmietenmuseum.
Informatie hierover volgt nog in de komende nieuwsbrieven.

NIEUWSBRIEF
FEBRUARI 2019
Correspondentieadres:

Marlies Linders,
Hollandseweg 19,
4635 BD Huijbergen.
0164 - 642495

10 febr. Uitstapje Schrobbelèr fabriek
12 febr. Lezing
12 en 26 Zentangle

11 en 25 febr. Rikken
17 febr. Wandeling de Mier

BEZOEK AAN DE SCHROBBELER FABRIEK IN TILBURG
ZONDAG 10 FEBRUARI
Beleef de sfeervolle, Bourgondische rondleiding bij Schrobbelèr van half 11 tot half 2.
Je wordt in de rondleiding meegenomen in de Bourgondische wereld van de
bekende kruidenlikeur. Tijdens de ontdekkingstocht maak je kennis met het verhaal
achter Schrobbelèr. Proef, ruik en luister je weg door de historie, het geheim van het
familierecept.
Deze Brabantse traditie ontstond in de jaren ’70, in het huisbarretje van Jan Wassing.
Inmiddels is Schrobbelèr een gewaardeerde sfeerverhoger. Zoals de vrienden van
Jan ooit kennis maakten met zijn smaak, warmte en vriendschap, laat Schrobbelèr je
nu hetzelfde proeven.
Speciaal voor Vrouwen Vereniging Huijbergen met introducees op zondagmorgen.
Voor vervoer is gezorgd, we gaan met een bus. Vol = Vol
Vertrek: 9.10 bij het Ouweraedthuysplein in Hoogerheide. 9.25 bij De Kloek in
Huijbergen.
Kosten: € 15,- voor de bus € 13,00 voor de rondleiding, ontvangst met koffie of thee
en een proeverijtje. De rest is voor uzelf.
Opgeven en betalen in een gesloten enveloppe voorzien van naam en adres bij
Conny, Elly of Nettie tot 24 januari.

RIKKEN
MAANDAG 11 EN 25 FEBRUARI
Ook ditmaal zijn de avonden weer bij het Vaeders Hoefke. Aanvang 20.00 en de
kosten bedragen € 3,-. Op dinsdag 26 februari is de finale en onder het genot van
de boerenkoolstamp wordt de eindstand bekend gemaakt.

LEZING

BIJPRATEN OVER DE BIJ MET JOS BASTIAANSEN
DINSDAG 12 FEBRUARI

Zoals gebruikelijk organiseren de Huijbergse Partners in Cultuur, het
samenwerkingsverband van VVH, KBO, Heemkundekring, Bibliotheek en Museum, in
het begin van het nieuwe jaar een gezellige én informatieve bijeenkomst voor héél
Huijbergen. Vorig jaar wist Ad van Gool zijn publiek te boeien met zijn verhalen over
zijn en ons hart. Dit jaar, op dinsdagavond 12 februari, vanaf acht uur, is het de beurt
aan Jos Bastiaansen. Als ervaren imker zal hij ons in het voormalig gemeentehuis van
Huijbergen bijpraten over dat belangrijke diertje, de honingbij. Dat bloemen op
verschillende manieren worden bestoven, zal geen nieuws voor u zijn en ook niet dat
honingbijen een heel belangrijke rol spelen bij die bestuiving. Ze zijn zelfs de
belangrijkste bestuiver die we kennen. Maar weet u ook waarom en waardoor?
Zouden we zonder honingbijen kunnen? Jos Bastiaansen onthult allerlei geheimen
uit de bijenkorf en vertelt bovendien hoe ook ú mee kunt helpen om het de bijen
wat gemakkelijker te maken in deze voor hen barre tijden. De imker vertelt u verder
over het boeiende sociale leven van de honingbij, de onderlinge samenwerking in
de bijenkorf en de samenstelling van het volk. Je hoort vaak dat wij een bijenvolk als
voorbeeld zouden moeten nemen voor onze eigen samenleving. Ten dele is dat
zeker waar, maar bijen hebben ook gewoontes, die we als mensen beslist niet
zouden willen overnemen. Een imker zou verder geen imker zijn als hij niet het verschil
tussen wespen, hommels, solitaire bijen en honingbijen zou uitleggen. U kunt hem
uiteraard ook vragen stellen en als u wilt een potje honing, 'rechtstreeks van de
imker', kopen.
Waar: in het voormalige gemeentehuis Canadaplein 1
Aanvang: 20.00 zaal is open vanaf 19.30 en de toegang is gratis.

WANDELROUTE DE MIER EN DE HAAS
ZONDAGMORGEN 17 FEBRUARI
Deze zondagmorgen gaan we de wandelroute de Mier en de Haas lopen in de
Ossendrechtse Duinen. Deze fraaie wandeling vlak bij de Belgisch-Nederlandse
grens gaat door bossen en over heide. Het vertrekpunt is op de parkeerplaats van
recreatiepark Hazeduinen. De route is gemarkeerd met rode bordjes met een mier
erop. Later op de wandeling vertellen ze je meer over de (rode) mier, want deze
komt hier niet veel meer voor. De route dankt zijn naam aan Van Mierlo, eigenaar
van het gebied de Bieduinen.
Deze keer wel opgeven omdat we met de auto naar Putte rijden. Of we zien u op het
parkeerterrein van Hazeduinen.
Vertrek 9.15 bij De Kloek.

8 maart vieren we Internationale Vrouwendag in M.F.C. De Kloek met
toneelgroep VIVT , de zaal gaat om 19.30 open.

WOENSDAG 16 JANUARI 2019
KERK POETSEN
NAAM____________________________________________________________________________
ADRES____________________________________________________________________________

WORKSHOP ENTRELAC HAKEN
WOENSDAGAVOND 30 JANUARI
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ADRES____________________________________________________________________________

BEZOEK AAN DE SCHROBBELER FABRIEK IN TILBURG
ZONDAG 10 FEBRUARI
NAAM____________________________________________________________________________
ADRES____________________________________________________________________________
INTRODUCEE______________________________________________________________________

WANDELROUTE DE MIER EN DE HAAS
ZONDAGMORGEN 17 FEBRUARI
NAAM____________________________________________________________________
ADRES_____________________________________________________________________
Ik wil wel naar putte rijden
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nee

Ik kom naar de parkeerplaats van recreatiepark Hazeduinen
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