NIEUWSBRIEF
APRIL 2019
Correspondentieadres :
Marlies Linders,
Hollandseweg 19,
4635BD Huijbergen.
Tel. 0164 -642495
2 april Fietsen
5 april
10 april Reisje KBO
13 april
16 april Voorjaars / Paas bloemenworkshop
17 april
23 april Filmavond
25 april
9 en 30 april Zentangle avonden en workshops in mei

Paasworkshop
Dagje Antwerpen
Dagje Eindhoven
Avondwandeling

FIETSEN OP DINSDAGAVOND START 2 APRIL
De zomertijd is aangetreden dus gaan we weer fietsen op dinsdagavond.
Om 19.00 is de start bij de kerk, rond 20.30 bent u weer terug.
Opgeven hoeft niet. We vertrekken stipt 19.00 met diegene die er zijn.

PAASWORKSHOP
VRIJDAG 5 APRIL
We gaan een krans beplakken met allerlei paas attributen of een stukje maken met
allerlei spulletjes. Zelf meebrengen: de krans als je deze wilt doen en verschillende
paaseieren, plastic of echte. Voor het stukje: paaseieren en 8 kleine potjes die in
een eierdoosje passen. Voor de verdere spullen wordt gezorgd.
U kunt ze ook beide maken als u dit wilt.
Aanvang: 14.00 in M.F.C. ‘De Kloek’
Kosten: € 7,50 per onderdeel
Opgeven en betalen voor 2 april bij Elly, Conny of Nettie in een gesloten envelop
voorzien van naam en adres.

REISJE KBO ZIE TOEGEVOEGD VEL
DAGJE ANTWERPEN
ZATERDAG 13 APRIL
Daar gaan we weer, wij dachten voor de 15de keer.
Makkelijke schoenen aan want de kasseien liggen niet bepaald gelijk in deze stad.
We beginnen met een tas koffie en lopen dan van het ‘verleden’ naar het ‘heden’
ongeveer 4 k.m. naar ons volgende doel nl: ???. Na met de voetjes van de vloer
geweest te zijn lopen we weer 3 k.m. terug.
Verzamelen om 9.10 op het station van Essen. Tussen 20.00 en 21.00 pakken we de
trein weer richting huiswaarts. U moet zelf voor vervoer zorgen naar Essen.
Kosten: € 40,- ( trein, koffie, soep, gids, drankje)
Opgeven en betalen voor 5 april bij Elly, Conny of Nettie in een gesloten envelop
voorzien van naam en adres.

VOORJAARS / PAAS WORKSHOP
DINSDAG 16 APRIL
Vierkant stuk met er tussen voorjaars / paasbloemen.
Tijd: 19.30 Locatie: M.F.C. ‘de Kloek ‘
Prijs: € 25,00
U heeft zich hiervoor op kunnen geven tijdens de inloopavond. Heeft u nog vragen
dan kunt u zich wenden tot Marijke Kamps 0164 – 642819.

REISJE EINDHOVEN
WOENSDAG 17 APRIL
Op woensdag 17 april 2019 zal vrouwenvereniging W.V.u.O, bij voldoende animo,
een bezoek brengen aan Eindhoven. Daar deze reis ook voor niet-leden toegankelijk
is nodigen wij de V.V.H. hiervoor van harte uit.
Bij aankomst in Eindhoven is het eerst tijd voor koffie met gebak.
Daarna is er een 1 ½ uur durende wandeling met gids.
Tussen de middag kunt u op eigen gelegenheid lunchen in Eindhoven. Daarna is er
een 1 ½ uur durende rondleiding in het Philips museum en aansluitend een vrij te
besteden programma in Eindhoven.
Vertrek: om 8.30 aan het opstappunt op de Ossendrechtseweg in Hoogerheide.
Terug om 17.30 vanuit Eindhoven.
De kosten voor het vervoer per touringcar inclusief koffie met gebak, wandeling met
gids en rondleiding Philips museum komen op € 55,00 per persoon.
Graag reserveren voor 1 april a.s. Telefonisch 0164-672366 of reserveer via onze
website: www.reisclubdebrabantsewal.nl

FILMAVOND BIJ FAMILIE HAZENBOSCH
DINSDAGAVOND 23 APRIL
Samen naar de ontspannende film Mama Mia 2. Lekker even lui achterover liggen
en genieten maar.
Aanvang: 19.30 op onderstaande adres Kosten: € 6,- p.p. inclusief drinken
Opgeven en betalen in een gesloten enveloppe voorzien van naam en adres bij
Frans Hazenbosch, Hollandse weg 17, 4635 BD Huijbergen voor 18 april.

AVONDWANDELING

DONDERDAG 25 APRIL

Een rondje rondom Huijbergen tussen de 6 en 8 km. Vertrek om 19.00 bij ‘De Kloek’
met diegene die er zijn.

ZENTANGLE
DINSDAGAVOND 9 en 30 APRIL
Op deze avonden is de zaal open vanaf 19.15u. tot 22.00u. Locatie: de Kloek.
Kosten per avond: € 1.- Voor info en opgeven graag een mailtje naar Gitta van Rooij
E-mail: vanrooij-peeters@home.nl

ZENTANGLE WORKSHOP BEGINNERS EN GEVORDERDEN
”Zentangle” is een Amerikaanse methode om via het tekenen van herhalende
patronen concentratie, ontspanning en creativiteit te stimuleren. Op een kaartje van
9 bij 9 centimeter maak je een vlakverdeling. Binnen deze vlakken teken je met pen
gestructureerde patronen, lijn voor lijn.
Deze patronen (tangles) lijken soms ingewikkeld, maar zijn dat niet. Elk patroon
bestaat uit maximaal zes stappen. Door je te concentreren op deze stappen kun je
oefenen om met je aandacht in het moment te blijven (mindfulness). Het motto van
zentangle is: ‘anything is possible, one stroke at a time’
Graag wil ik samen met Marian Muller, d.m.v. een workshop jullie kennis laten maken
van deze manier van tekenen.
Voor iedereen die graag wil kennismaken met Zentangle, wordt er op donderdag 23
mei een nieuwe workshop voor beginners georganiseerd. Van 10 tot 15.00 uur.
Kosten € 25,-. Voor een beginnerspakket wordt gezorgd.
Daarnaast komt er ook een workshop voor gevorderden op dinsdag 14 mei van
10.00 tot 15.00 uur. Kosten € 15,00. Eigen tekenmateriaal meebrengen, pennen,
potloden en dat wat je intussen al zelf hebt aangeschaft.
Deze workshops vinden plaats op een unieke locatie nl Het Wilhelmietenmuseum
van de Broeders van Huijbergen. Er is ruimte voor 10 personen per workshop.
Beide dagen zijn inclusief koffie/thee, lunch (broodje van Slagerij Wisse), en sap of
frisdrank. Tevens de entree van het museum € 3.-.
Vorig jaar zijn we met de 1e Zentangle-workshop begonnen. Daardoor is er al een
groep mensen ontstaan die op 2-maandelijke basis hier al mee verder zijn gegaan.
Opgeven het liefst per mail bij:
Gitta van Rooij: vanrooij-peeters@home.nl Baroniestraat 3, 4635 BX Huijbergen
Tel: 0164 642174 Mob. 06 53580359

Wilhelmietenmuseum Huijbergen
organiseert de tentoonstelling:

VAN HET OOR NAAR HET HART,
MUZIEK IN HUIJBERGEN.
Deze gedachte is de bron van de nieuwe tentoonstelling van het
Wilhelmietenmuseum in Huijbergen.
Streekorkest Fravino bestaat dit jaar 60 jaar en heeft zijn oorsprong bij de Broeders
van Huijbergen. Daarom zal een gedeelte van de tentoonstelling in teken staan van
dit jubileumjaar. Tijdens de tentoonstellingsperiode zullen zij ook regelmatig te horen

zijn. Daarnaast zijn er muziek gerelateerde stukken uit de geschiedenis van de
Wilhelmieten en de Congregatie van de Broeders van Huijbergen te bezichtigen.
Tevens krijgen we ook de medewerking van Harmonie St Cecilia en
‘t
Krekelkoor. En gaan we invulling te geven aan Koningsdag (middag) d.m.v. het
organiseren van een Curiosamarkt in het museum.
Ook deze keer hebben we een beeldend kunstenaar in ons midden, Jeanny Ritzen.
Daarnaast gaan er ook wandelingen plaats vinden vanuit het museum.
U ziet, het wordt een gezellig muzikaal museumjaar, vol met verrassingen!!
Het Wilhemietenmuseum hoopt u dan graag te mogen begroeten op één van onze
openingsdagen. De tentoonstelling loopt vanaf 13 april t/m 29 september.
We zijn elke 2e en 4e weekend van de maand open.
Extra openingen zijn dit jaar op 19 mei Open Kloosterdagen, 2 juni Spazzietocht en
10 juni 2e Pinksterdag.
Voor deze tentoonstelling die van 13 april t/m 29 september loopt, zijn wij wederom
op zoek naar suppoosten.
De data zijn: 13 en 14 april, 27 en 28 april, 11 en 12 mei, 19 mei, 25 en 26 mei,
2 en 8 en 9 en 10 juni, 22 en 23 juni, van 14.00u tot 16.30u. Voor de maanden daarna
krijg je dan nog een berichtje.
Informatie en/of opgeven kan bij: Gitta van Rooij, Baroniestraat 3, 4635 BX
Huijbergen. Tel. 0164 – 642174 mob. 06-53580359 E-mail: vanrooij-peeters@home.nl

REISJE MET DE K.B.O.

WOENSDAG 10 APRIL

Beste de leden van KBO-Huijbergen, VVH, Heemkundekring De Wilhelmiet,
Openbare Bibliotheek Huijbergen en Wilhelmietenmuseum.
Het bestuur van KBO-Huijbergen heeft voor u opnieuw een 'excursie dichtbij'
georganiseerd, en wel op woensdag 10 april a.s. We verzamelen dan om 8.45 uur bij
De Kloek en vertrekken vervolgens om 9.00 uur naar Hilvarenbeek. Daar bezoeken
we Museum De Dorpsdokter voor een geheel verzorgd ochtendprogramma. Daarna
gebruiken we de lunch in Grand-Café De Zwaan, ook te Hilvarenbeek.
In het museum worden we om 10.00 uur verwacht met kofffie of thee, én een
bonbon. Vervolgens worden we vergast op een humoristische voordracht: 'Help, de
dokter vertelt'. Het Museum De Dorpsdokter is namelijk gewijd aan 200 jaar
gezondheidszorg, onder het motto Van chirurgijn tot dorpsdokter. Daarbij staat de
praktijk van de Brabantse plattelandsarts van vroeger centraal, maar ook wijkzuster,
vroedvrouw, fysiotherapeut, tandarts, apotheker en drogist komen aan bod. Na de
voordracht worden we rondgeleid en hebt u tot 12.00 uur de tijd in het museum rond
te kijken. Om 12.00 uur verkassen we naar De Zwaan, gelegen op loopafstand van
het museum, waar u kunt kiezen uit een uitgebreide lunchkaart. U bepaalt zelf, wat u
wilt eten. Na de lunch is er uiteraard alle gelegenheid op eigen houtje Hilvarenbeek
te verkennen.
Het museumprogramma kost slechts € 9,00 per persoon. Het vervoer geschiedt met
eigen auto's, om de kosten voor de deelnemers te drukken. Wilt u bij aanmelding
aangeven of u eventueel passagiers wilt meenemen? Gezien de afstand is een
vergoeding van € 4,= p.p., af te rekenen met de chauffeur, een redelijk bedrag.

Zoals gezegd: de lunch verrekent u zelf met De Zwaan.
Wie mee wil met dit aantrekkelijke uitje, verzoeken we vriendelijk het onderstaande
strookje ingevuld en ondertekend uiterlijk 5 april a.s. in te leveren bij de secretaris
van KBO-Huijbergen, Joop de Krom, Jeneverbes 15. E-mailen kan óók:
joopdekrom@ziggo.nl.
Wij hopen op ruime deelname!
Met vriendelijke groet,
Bestuur KBO-Huijbergen

(hierlangs afknippen)
Ja, ik ga mee naar Museum De Dorpsdokter op woensdag 10 april 2019.
Naam en telefoonnr.:

Naam eventuele 2de deelnemer:
☐ Ik rijd niet zelf.
☐ Ik rijd zelf en er kunnen … mensen met mij meerijden.
☐ Ik verleen machtiging aan KBO-Huijbergen de bijdrage van € 9,= of € 18,= (voor
twee deelnemers) eenmalig af te schrijven van mijn bankrekening,
IBAN………………………………………………………..
☐ Ik betaal mijn bijdrage van € 9,=/ € 18,=contant op 10 april gewenste betaalwijze
aankruisen a.u.b.
Deelname geschiedt voor eigen risico en rekening. Het bestuur van KBO-Huijbergen
is niet aansprakelijk voor eventuele schade, door deelnemers geleden, behalve
indien genoemd bestuur onzorgvuldig gehandeld zou hebben.
Datum:

Handtekening:

ACTIVITEITEN MEI 2019
4 mei Dodenherdenking
5 mei Wandeling Ossendrecht
13 mei Workshop Zentangle gevorderden
24 mei Workshop Zentangle beginners
Wandeling in Steenbergen
Oosterse Workshop mozaïek maken op een dienblad.

PAASWORKSHOP
VRIJDAG 5 APRIL
NAAM ___________________________________________________________________________
ADRES____________________________________________________________________________
TELEFOON________________________________________________________________________
KRANS

ja

STUKJE VOOROP TAFEL

Ja

ALLE TWEE

ja

DAGJE ANTWERPEN
ZATERDAG 13 APRIL
NAAM ___________________________________________________________________________
ADRES____________________________________________________________________________
TELEFOON________________________________________________________________________

FILMAVOND BIJ FAMILIE HAZENBOSCH
DINSDAGAVOND 23 APRIL
NAAM____________________________________________________________________________
ADRES____________________________________________________________________________
TELEFOON________________________________________________________________________

