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VAN DE BESTUURSTAFEL     April 2017 
Het Zomerbericht ligt voor U en dat betekent dat het KVG jaar al weer bijna is 
geëindigd. We kunnen terugkijken op een gevarieerd programma met voor 
iedereen wel iets leuks of interessants. We hebben nog diverse activiteiten in 
het vooruitzicht met o.a. de excursie naar Hilversum als bijzondere afsluiting 
van de excursieactiviteiten. 
De sluitingsavond met vooraf de buitengewone ledenvergadering.  
Op de sluitingsavond is er een optreden van “Klinkklaar”. Het belooft weer 
een verrassende avond te worden. 
Daarna als afsluiting Meet en Greet en gaan we op de fiets of met de auto 
naar de fruittuin. De uitnodigingen hiervoor staan verderop in het 
zomerbericht. 
 
Bestuurssamenstelling: 
We dragen Marja van der Wijst voor als bestuurslid, om Lief en Leed over te 
nemen van Annie Luiken. Annie heeft 8 jaar een bestuursfunctie gehad met 
onder haar hoede Lief en Leed en vele andere activiteiten. 
We nemen afscheid van Marianne van Spreuwel, ze heeft in totaal 13 jaar 
onze kas beheerd als penningmeester in 2 periodes, de laatste 2 jaar was ze 
toegevoegd bestuurslid. Zij wordt niet vervangen. 
Ook Riky Sweegers heeft na 4 jaar aangegeven graag te willen stoppen als 
penningmeester van de excursiecommissie. 
We dragen Gerrie Spoormans voor om penningmeester van de 
excursiecommissie te worden, ter vervanging van Riky Sweegers. 
We hebben ook een Webmaster. Binnenkort komt er een moderne versie van 
onze site en kunt U aanstaande leden hiernaar verwijzen. 
Het jaarprogramma en het laatste Bericht staan erop. 
 
Voorts krijgt U al een inkijk in het concept jaarprogramma van 2017-2018. Dit 
zullen we toelichten op de ledenvergadering. De excursie- en 
programmacommissie hebben weer hun best gedaan. 
 
Dan een ingrijpende verandering met ingang van het seizoen 2017-2018! 
We hebben het heel prettig gevonden in de Schalm en vinden het jammer dat 
we een andere locatie hebben moeten zoeken voor onze lezingen. Wat is het 
geval: De Schalm kan ons niet garanderen dat de afgesproken avond 
doorgang kan vinden. Hoe kunnen we iedereen bereiken als het 
seizoensbericht al uit is gekomen? Wij hebben afspraken gemaakt voor onze 
lezingen met spreek(st)ers en uiteraard willen we die altijd door laten gaan. 



 

3 

Na vele locaties te hebben bekeken, hebben we ervoor gekozen onze lezingen 
aan te bieden in Museum t ,Oude Slot, Hemelrijken 6, Veldhoven. 
Het bestuur heeft deze beslissing moeten nemen om geen  problemen te 
krijgen met de voortgang van ons programma. 
We gaan ervoor en met uw medewerking kunnen we er gezellige avonden van 
maken. 
We gaan meedoen met de RABO Clubkas Campagne. Zie verderop in dit 
bericht hoe U kunt stemmen. 
Uit de verslagen van de voorgaande activiteiten blijkt dat we kunnen terug 
kijken op een geslaagd jaar.  
Mocht U niet meer naar de laatste bijeenkomsten kunnen komen, dan 
wensen we U, namens alle bestuursleden, een hele fijne zomer met veel 
zonneschijn, of U thuis blijft of op reis gaat. 
Graag zien we U terug in het nieuwe seizoen. 

Voorzitter 
 

************* 
 

 
RABO CLUBKAS CAMPAGNE 
Aangezien we geen subsidie meer krijgen, gaan we meedoen met de  
Campagne. We hebben de definitieve goedkeuring van de deelname van ons 
KVG ontvangen van de Bank. 

ELKE STEM TELT! 
Leden van de Rabobank ontvangen bij de start van de stemperiode een 
unieke code waarmee ze kunnen stemmen. Van 6 april t/m 30 april mogen zij 
via een speciale site hun 5 stemmen uitbrengen op de clubs die ze een warm 
hart toedragen. Deze stemmen bepalen de hoogte van de bijdrage voor ons 
KVG. Op de stemsite staat het KVG   genoteerd als Vrouwen Gilde Veldhoven. 
www.rabobank.nl/eindhoven-veldhoven. 
Alleen leden van Rabobank Eindhoven - Veldhoven mogen stemmen. 
U hebt een persoonlijke code gekregen van de bank. 
Als U klant bent, bent U niet automatisch lid. Klanten kunnen in 
Internetbankieren, onder “Mijn gegevens“ zien of ze lid zijn. 
Veel succes!        Voorzitter 

 

 
 
 
 

http://www.rabobank.nl/eindhoven-veldhoven
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TERUGBLIKicati  

 

VERSLAG MIDDAGEXCURSIE VENCOMATIC opdonderdag 9 febrauri j.l. 
Iedereen was op eigen gelegenheid - naar een niet standaard bedrijf in Eersel 
gegaan. We werden welkom geheten door een van de twee gidsen in het 
auditorium van de Vencomatic Group. 

Het bedrijf bestaat uit de onderdelen Vencomatic, Agro Supply, Prinzen, 
Vencosteel en Rondeel. 
Om de groei van deze groep mogelijk te maken en om enkele onderdelen op 
één locatie te huisvesten, is de Venco Campus ontstaan. 
In dit transparante gebouw is geïnvesteerd in een gezonde werkomgeving 
met veel daglicht en in een natuurlijke omgeving om over uit te kijken, wat we 
later in hun kantine zouden zien. Zij zijn een wereldwijde aanbieder van 
innovatieve en welzijnsvriendelijke systemen voor de pluimveesector. 
Had nog nooit van dit bedrijf gehoord, zelfs niet van de rondeel eieren, 
waarvoor ze een speciale rondeelstal hadden ontworpen. In Wintelre is zo'n 
stal te bezichtigen. 
Werkelijk een 4 sterren hotel, maar dan voor kippen. Zelfs 33 kakelende 
dames kreeg dhr Jan Bullens stil, tijdens zijn zéér boeiende presentatie in het 
auditorium. Wat sprak hij vol trots over het meest duurzame en 
energiezuinige bedrijfsgebouw van Europa. 
Vele bezoekers wereldwijd komen hierheen, om een kijkje te nemen op deze 
Campus. Vandaag waren er zelfs Japanners, waar dan ook de vlag voor was 
uitgehangen. 
 
De missie van dit schitterende bedrijf is om wereldwijd de nummer één te 
zijn. We waren allemaal erg onder de indruk, van wat we in de showroom te 
zien kregen. 
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Ook nu blijkt weer dat een ondernemer door hard te ploeteren en te 
innoveren het ver kan schoppen. Cor van de Ven, eigenaar van de Vencomatic 
Group, was begonnen in een boerderij en had op de zolder voor enkele 
kippen een speciale opvang gemaakt. Had daar dagen ....zitten broeden.... op 
het wel en wee van zijn kippen. Daar werd door hem ontdekt, wanneer en 
waar ze het beste "hun ei kwijt" konden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zijn vrouw Han heeft ook niet stil gezeten en heeft voor de Campus in het 
atrium een groene wand opgenomen om de natuur nog dichter bij de 
werkplekken te brengen. 
Deze wand trekt meteen je aandacht, ook hier voorzien van een 
irrigatiesysteem dat niet meer water gebruikt dan strikt noodzakelijk. 
Alles van het gebouw mochten we zien. Teveel om op te noemen.  
Er is vloerverwarming zodat wanneer vrachtwagens binnen rijden meteen de 
eventueel vieze sporen van de banden snel weg zijn. Ook het laden en lossen 
is binnen, dus geen afvalcontainers buiten bij het gebouw wat toch storend is 
voor deze mooie omgeving. Zelfs voor de chauffeurs die van ver komen is er 
een rust en opfrisruimte welke 24/7 beschikbaar is. 
We mochten naar de kantine met prachtig uitzicht over de visvijvers, waar de 
hengelsportvereniging grond heeft afgestaan voor de realisatie van deze 
Campus. In ruil daarvoor kregen ze van Cor vd Ven een mooie eigen 
accommodatie. 
Bij dit prachtig uitzicht was er voor ons allemaal koffie met appeltaart. 
Dat lekkers is toch wel iets dat erg op prijs wordt gesteld. 
De excursiecommissie heeft een dikke pluim verdiend, om weer iets te vinden 
wat niet standaard is. 

Lid 
 

************* 
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VERSLAG LEZING: “Transsiberie Express” woensdagavond 22 februari j.l. 
Jan Driessen vertoonde deze avond een film en vertelde over de reis (die 
hij samen met zijn vrouw Hannie maakte) van Moskou naar Irkoetsk, 
Ulaanbataar en tot slot naar Peking (Beijing). 
Tussen wereldsteden Moskou en Beijing rijdt de Transsiberië Expres door 
bijna lege landschappen, waar de aarde echt rond wegloopt voorbij de 
horizon. De Expres rijdt langs enorme berkenbossen en kleine dorpjes die 
niet terug te vinden zijn op onze kaarten. De dorpjes bestaan uit houten 
huisjes waarvan je bij sommige de indruk krijgt dat ze elk moment kunnen 
instorten. De Expres stopt ook een aantal keren op de route en het was 
verbazingwekkend dat bij elke stop de leuning langs de treindeur werd 
schoongemaakt. Op de stops staan op het perron Russen die van alles 
proberen te slijten. Ook de Mongolen slepen een deel van hun handel het 
perron op en de passagiers duiken als het ware op hen. De passagiers 
kopen etenswaar voor onderweg, maar ook kleding en huisraad. De 
toeristen eten en drinken in de restauratiewagen. 
Als de grens gepasseerd wordt, dan worden de onderstellen van alle 
treinstellen verwisseld. De spoorrails in Rusland en Mongolië hebben een 
andere spoorbreedte. De rijtuigbak wordt door hefbokken opgetild, de 
draaistellen worden uitgewisseld. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wisselen van treinonderstellen      Uit Wikipedia 

Rivieren, stroompjes, bergen en dalen wisselen elkaar af. Honderden 
paarden galopperen over de berghellingen van Mongolië. In Ulaanbataar, 
de hoofdstad van Mongolië, bezoeken ze onder andere het winterpaleis. 
Het is mooi, maar aan de buitenkant wel wat verwaarloosd. In de tempels 
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in Chinese en Tibetaanse stijl staan mooie beelden, waaronder 
Boeddhabeelden. De reis wordt voortgezet in oude busjes. Ze slapen een 
paar dagen in een Gerkamp. Het is een klein tentenkamp, dat is opgezet 
voor de weinige toeristen die hier komen. Het is omgeven door heuvels en 
bergen, waar koeien en paarden grazen. Ook hier is er van alles te 
beleven. 
Daarna treinen ze weer verder met de Expres naar Peking. In Peking 
bezoeken ze een tempel waarin een beeld van Boeddha staat dat 
zesentwintig meter hoog is. Het beeld is gemaakt van enorme 
hoeveelheden koper en zilver en heeft een kroon van bladgoud. Ze laten 
beelden zien van de muur, het Plein van de Hemelse Vrede, de Verboden 
Stad enz, teveel om op te noemen. 

Een interessant reisverslag van een totaal andere wereld wat ik niet had 
willen missen. 

Lid 
************* 

 

VERSLAG LEZING: “de ziekte van Lyme” op dinsdagavond 14 maart j.l. 
Met een veertigtal dames waren we aanwezig voor de lezing van Hr. 
Kinders. Hij is vrijwilliger bij GGD Brabant Zuidoost. Hij begon de avond 
met ons te vertellen dat het belangrijk is om een goede conditie te 
behouden! “RUST ROEST”: zei hij. Daardoor neemt de botmassa af, 
zenuwprikkelingen worden minder, hartfrequentie neemt af en nieren 
functioneren minder. Je krachten en longfuncties nemen af. 
Kortom zijn advies aan ons: minimaal 30 minuten per dag: BEWEGEN. 
Daardoor krijg je meer energie / uithoudingsvermogen en sterkere 
botten!!!! 
Daarna vertoonde hij ons plaatjes van de eikenrups. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De naam eikenrupsprocessie komt omdat de rups zich 's nachts in 
processie voortbeweegt. In Mei / Juni zijn ze het gevaarlijkst. Spoelen is 
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eigenlijk de enige  remedie. En bedekken van je lichaam als je door de 
bossen gaat. 
Hij vertelde dat de ziekte van Lyme werd gediagnosticeerd in 1975 in Old 
Lyme in de V.S.. 
Er zijn in Nederland twee Lyme centra: in Apeldoorn en in Nijmegen. Op 
dit moment worden daar per jaar ongeveer 200 patiënten gezien. 
Ziekte van Lyme is ook bekend als Borrelia Burdorferi. Meestal is zo’n 
tekenbeet onschuldig (maar 20 % van de teken zijn besmet) en KAN de 
ziekte van Lyme overbrengen. Deze ziekte kan ernstige gevolgen hebben. 
Dus controleren na een bezoek aan de bossen is dus raadzaam. Graag 
verstoppen ze zich op warme, vochtige plekken op het lichaam. Wanneer 
je gestoken bent door een teek is het advies, deze  zo snel mogelijk te 
verwijderen. Hiervoor zijn speciale tekentangen maar met een gewone 
pincet kan het ook. Pak de teek zo dicht mogelijk bij de huid vast en trek 
hem voorzichtig uit de huid. Druk de teek hierbij niet plat. Ontsmet het 
wondje daarna met 70 % alcohol. Let na de beet op ziekteverschijnselen. 
Mocht er een rood plekje ontstaan rond de beet, hoeft u zich nog geen 
zorgen te maken. Dat is een reactie op de beet zelf. U hoeft pas naar de 
huisarts te gaan als u een ringvormige rode uitslag rond de plaats van de 
beet krijgt. Let dan ook op griepachtige klachten. 
Door de aangename wijze waarop de Heer Kinders het een en ander  
toelichtte was het een leerzame avond!  

Lid 
 

************ 
 

WORKSHOP: “Keramiek” op woensdag 15 en 22 maart j.l. 
Voor deze workshop was blijkbaar veel 
interesse. Op 15 maart gingen wij met vijf 
dames en op 22 maart waren 8 dames van 
het KVG aanwezig voor een Keramiek 
Workshop bij Ans Vervest.  
Na een goede uitleg gingen wij aan de slag 
met de klei. Ans stond ons met raad en daad 
bij en we kregen veel adviezen. 
Om 12.00 uur was het tijd voor een heerlijke 
lunch ook verzorgd door Ans en gingen wij 
een klein uurtje later weer aan de slag om 
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ons kunstwerk af te maken. Het was een prachtige zonnige dag en 
aangezien het atelier in een erg mooie tuin ligt, hebben we ook nog 
kunnen genieten van het lekkere zonnetje. 
Het was weer een heel geslaagde dag en voor herhaling vatbaar. 

Lid 
 

************ 
 
VERSLAG MIDDAGEXCURSIE Boerenbondsmuseum op  
woensdag 9 maart j.l. 
Het Boerenbondsmuseum is een openluchtmuseum in de buurtschap 
Pandelaar bij Gemert dat het leven van de Noord-Brabantse boeren uit 
omstreeks 1900 uitbeeldt. Op het terrein staat ook het geboortehuis van 
Pater van den Elsen. 
Bij aankomst werden wij in 2 groepen verdeeld. Eén groep ging met de 
tram een rit maken en de andere ging het openluchtmuseum in.  
Ik ging met de groep mee die eerst een rit maakten met de tram. De tram 
heeft een naam en dat is “de goede Moordenaar”. Klinkt wel erg eng maar 
het maakte mij ook wel nieuwsgierig. De vriendelijke gids vertelde de 
historie. Vanaf 1883 reed de stoomtram het traject ’s-Hertogenbosch – 
Helmond en deed ook Gemert aan. Maar voor een tram zijn ook rails 
nodig en het gebeurde toch regelmatig dat iemand in de rails vastzat met 
een wiel van een kar of met zijn schoen en dan niet snel weg kon komen 
en door de tram werd overreden. Ook gebeurde het dat men de tram niet 
hoorde aankomen en dan liep het ook verkeerd met je af. Maar de tram 
bracht ook veel goeds voor de mensen. Inwoners van Gemert konden snel 
en gemakkelijker, toch nog in 3,5 uur !, een ritje naar Helmond of ’s-
Hertogenbosch maken. 
De tram, maar dan een moderne versie met zonnecellen en op 
rubberbanden, bracht ons bij de verschillende toeristische plekken van 
Gemert. Het kapelletje van Maria Magdalena, waar ons het beeld opviel 
van een liggende Christus met eromheen spijkers. Nog niet zolang geleden 
hebben wij een lezing gehad in De Schalm, georganiseerd door het KVG, 
over de kapelletjes in Brabant waarbij o.m. ook dit Christusbeeld te zien 
was. Leuk om dat nu weer tegen te komen. Wij hebben ook nog een 
bezoek gebracht aan de kerk van Handel waar jaarlijks diverse processies 
naartoe worden gelopen uit de ons omliggende dorpen. 
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Toen weer terug naar het museum waar wij een heerlijke kop koffie 
gedronken hebben en een lekker stuk vla gegeten.  
Daarna begon voor onze groep de rondleiding door het openlucht-
museum. Het Boerenbondsmuseum biedt een combinatie van 
bezienswaardigheden. Er is een leuk authentiek dorpspleintje met daaraan 
verschillende ambachtshuisjes. We bezochten een smederij waar de smid 
ons een demonstratie gaf van het ijzer smeden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

de smidse     de klompenmakerij 
 

Ook is er een mandenvlechterij en een klompenmakerij waar wij ook een 
kijkje hebben genomen. Het bekende kruidenierswinkeltje van vroeger 
mag hier natuurlijk niet ontbreken. Met allerlei bekende koek- en 
koffieblikken van vroeger alsook het ouderwetse snoepgoed. Ook de grote 
koffiemolen die dan de losse koffiebonen voor je maalde. Een en al 
nostalgie! 
 

Ook zijn er een heleboel gereedschappen en “machines” van vroeger te 
bekijken waarmee de boeren vroeger het land bewerkten. Ook de levende 
have is niet vergeten. In een stal stonden een vijftal stamboekkoeien die 
over een paar weken naar buiten zullen gaan. In een ander hok lag een 
zeug en in het hok ernaast de pasgeboren biggetjes nog onder de 
verwarmingslamp. Ook buiten was er nog genoeg ander vee te zien zoals 
bokjes en een geit en deze indrukwekkende kalkoen (zie foto volgende bladzijde). 
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Het Boerenbondsmuseum heeft een schat 
aan voorwerpen en kennis uit vroegere 
tijden bewaard. Een tijd waarop onze 
hedendaagse tijd is gebaseerd. Bijna niet te 
geloven dat de mensen 100 jaar geleden zo 
leefden met, in onze hedendaagse ogen, 
primitieve middelen. Geen mobieltje, geen 
computers .... Ik hoop dat er nog lang 
vrijwilligers zullen zijn om dit in stand te 
houden. 
Heel veel dank aan de dames van de 
reiscommissie die deze leuke, interessante 
dag voor ons weer hebben verzorgd. 

Lid 
 

************ 
 

VERSLAG WORKSHOP: “LENTE” op maandagochtend 3 april j.l.  

Met 18 dames gingen we aan de slag om samen met Henri Bovers van 
Bloemenatelier Waalre en zijn assistente een lentestuk maken. Henri gaf 
duidelijke aanwijzingen. Er was voldoende materiaal en na een ochtend hard 
werken was dit het resultaat. 

Iedereen ging met een mooi bloemstuk naar huis. 
Lid 

 
************ 
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VOORUIT KIJKEN 
 
UITNODIGING sluitingsavond en buitengewone ledenvergadering op  
dinsdag 23mei 2017  in d’n Bond aan de Rapportstraat in Veldhoven. 
Aanvang 19.30 uur 
Beste leden, 
Wij willen u uitnodigen voor een korte vergadering om samen het seizoen 
2016-2017 af te sluiten. 
Na het officiële gedeelte, waarin o.a. het nieuwe programma wordt 
toegelicht, wordt afscheid genomen van twee actieve en uitstekende 
bestuursleden Marianne van Spreuwel en Annie Luiken. 
Daarna genieten we van een optreden van de zanggroep KlinkKlaar. 
Wij hopen velen van u te kunnen begroeten voor een gezellige avond. 

 
Secretaris 

De zanggroep KlinkKlaar 
De groep bestaat uit 8 enthousiaste vrouwen en 1 man, die vol bravoure 
bij elke gelegenheid een passend repertoire ten gehore brengen en deze 
sluitingsavond een persoonlijk tintje kunnen geven. 
Wij zingen graag en met onze stemmen vertolken wij vol hartstocht en 
plezier nationale en internationale evergreens en ballades die uitnodigen 
tot uitbundig meezingen of dwingen tot diep geroerd luisteren. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit onder muzikale begeleiding van onze vaste toetsenist Wim Oprins. 
Tot ziens op dinsdag 23 mei 
 

************ 
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CONCEPT JAARPROGRAMMA 2017 – 2018 
 

SEPTEMBER  2017 
Dinsdag 26 Openingsavond m.m.v. “Southern Comfort Barber Gals” 
Vrijdag 29 Dagexcursie naar Tongeren in België 
OKTOBER  2017 
Maandag 9 Nieuwe ledenochtend 
Dinsdag 17 Lezing: “Het rijke Roomse leven” door dhr. R. Bastiaanse 
NOVEMBER  2017 
Woensdag 8 Koffieochtend: “Huidziekten en Huidkanker” door  

mevr. G. Krekels, dermatoloog 
Dinsdag 28 Workshop creatief: “Corsage van vilt” 
Donderdag 30 Lezing: “De Stijl” door mevr. C. van Bree 
DECEMBER  2017 
Vrijdag 8 Kerstreis naar “Heerlijkheid Mariënwaerdt“ in Beesd 
Maandag ? Workshop: “Kerst bloemen” 
Woensdag 20 Kerstmiddag in het partycentrum ”Witven” in Veldhoven 
JANUARI  2018 
Vrijdag 12 Nieuwjaarsreceptie in Studio 61 
Dinsdag 23 Lezing: “Oost- Frankrijk van Noord naar Zuid” door 

dhr. G. Reinartz 
FEBRUARI  2018 
Dinsdag 6 Koffieochtend: Voorlichting: ”Ouderen en sociale 

zekerheid” door dhr. J. van Gool 
MAART  2018 
Donderdag 1 Lezing: “Ecologische voeding en de herkenning ervan” door 

dhr. C. Holsteens 
Woensdag 21 Lezing: “Brabants dialect“door dhr. J. Swanenberg 
Maandag ? Workshop: “Bloemen” 
Dinsdag 13 Excursie naar   
APRIL  2018 
Woensdag 11 Workshop creatief: “Decopatch” 
Woensdag 18 Lezing: “Waar zijn de vrouwen gebleven?” door 

dhr. J. Frankenhuis 
MEI  2018 
Donderdag 17 Dagexcursie naar   
Dinsdag 22 Sluitingsavond m.m.v. de troubadour dhr. T. Wijnands 
JUNI  2018 
Woensdag 6 Meet en Greet 
 

 
************ 
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MEET EN  GREET: 

Woensdagochtend 7 juni 2017. 
Verzamelen met de fiets op plein d’Ekker bij de Jozefkerk 
Vertrek 09.30 uur  
Een gezellige afsluiting van het seizoen met een fietstochtje 
naar De Philips Fruittuin in Eindhoven. 
Het is ongeveer 9 km fietsen. Na de ervaring van vorig jaar fietsen we nu 
in 2 groepen i.v.m. verkeersveiligheid. 
We worden ontvangen om 10.15 uur met koffie met appeltaart, kunnen 
even rondwandelen en krijgen een rondleiding van ongeveer 1 uur. 
Om ongeveer 12 uur fietsen we terug naar Veldhoven. 
U hoeft zich, als fietser, niet aan te melden. De leden, die niet mee kunnen 
of willen fietsen en toch graag willen komen moeten zich wel aanmelden. 
Wilt U in dat geval contact opnemen met Christine de Cock tel 2300840, zij 
kan dan proberen de niet-fietsers zonder auto te combineren met niet-
fietsers met auto. 
Tot ziens op woensdag 7 juni 09.20 uur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TekeningTomaartje 
 
 
 

************* 
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EXCURSIECOMMISSIE 
 

EXCURSIE: “Hilversum en Utrecht”, DONDERDAG 18 Mei 2017 
Vertrek 08.30 uur vanaf Garage van Gerwen, Provincialeweg, Veldhoven 
Aankomst in Veldhoven ongeveer 21.00 uur 
 

In de morgen bezoeken we museum Beeld en Geluid in Hilversum. 
We worden hier in een zaal ontvangen met koffie en een gebakje en 
krijgen een korte film over het instituut en de bijzondere bouw. 
Daarna een interactief filmprogramma met de leukste televisie momenten 
van de afgelopen 65 jaar, een uur vol nostalgie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Mies Bouwman met spelprogramma Eén van de acht en lopende band 1972 
 

We zien ook bijzondere objecten uit de depots. 
Lunch in het museum café op eigen gelegenheid en daarna vertrekken we 
naar de Botanische tuinen in Utrecht. Prachtig aangelegde tuinen met een 
grote variatie, ook kassen. 
We krijgen hier een rondleiding met gidsen die ons de meest bijzondere 
gedeelten laten zien. Ook bij regen gaat de rondleiding door (paraplu!), 
maar iets meer in de kassen. Overal staan bankjes, alleen al zitten en 
kijken is de moeite waard. De rondleiding is niet langer dan een uur. 
Na 16.30 uur vertrekken we richting Veldhoven met onderweg een stop 
voor een zeer uitgebreid buffet. 
Om 21.00 uur hopen we weer in Veldhoven te zijn. 
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De prijs voor deze excursie, inclusief bus, koffie, programma beeld en 
geluid, gids en diner is:  
met museumjaarkaart  €56,50 euro 
zonder museumjaarkaart  €62,50 euro 
De kaart wordt gebruikt bij de tuinen. 
 

Men kan zich voor deze excursie opgeven door zo snel mogelijk na het 
verschijnen van het Zomerbericht, het bedrag over te maken op rekening: 
Katholiek Vrouwengilde Veldhoven 
NL41 INGB 0006 679866 
Onder vermelding van voornaam en dagtocht Hilversum. 
 

En weer heel graag op tijd aanwezig zijn! 
De bus vertrekt op tijd!! 
Let op waar u mag parkeren!! 
Graag tot ziens op donderdag 18 mei 
 

LET OP!! 
De volgende dagexcursie is op 29 september!!!!!!!!!! 
Schrijf alvast in uw agenda. 

 
************* 

SPREUK 
Beste mensen, 
Het hebben van vrije meningsuiting is een steeds weer terugkerend thema 
in de media en in de politiek. Maar hoever mag ik daarmee gaan? Mag ik 
daar ook iemand bewust mee kwetsen? Vrije meningsuiting is een groot 
goed, maar dat is het-rekening-houden-met andermans gevoelens ook. 
Daar moest ik aan denken bij het kiezen van de spreuk voor dit bericht. 
De spreuk luidt als volgt: 
 

Met woorden is het als met zonnestralen, 

hoe feller ze zijn, 

hoe dieper ze inbranden! 

Een goed weekend toegewenst       Lid 
 

************* 
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LEDENALLERLEI 
Beste dames, 
Graag wil ik iedereen bedanken voor de lieve en hartelijke woorden bij het 
overlijden van mijn man. 
  

Met vriendelijke groet,            Truus Verhoef 
 

************* 
 

CLUBNIEUWS 
 

Voor informatie kunt u terecht bij de betreffende clubleidsters 
 

************* 
LEESCLUB 

************* 

 

Leesclub 
Clubleidster, tel. 253 68 13 
 

 

Excursiecommissie 
Secretaris, tel. 253 20 46 
 

 

Op woensdag 24 mei komt de leesclub bij elkaar bij Jos. Zij 
bespreken het boek ”Selma” van Carolijn Visser. Een 
Literaire non-fictie. Het boek Selma is een bijzonder boek, 
waarin de geschiedenis, echt gebeurd, wordt beschreven 
van een Joods hollandse vrouw die vlak na de tweede 
wereldoorlog na haar huwelijk met een Chinese man gaat 
wonen en leven in China. Je beleeft de armoe mee, en het 
vasthouden aan principes maar ook het vasthouden aan 
Nederlandse tradities, het jammerlijke einde is schokkend 
en nu wonen de kinderen van Selma in Nederland. 
 
 



 

18 

 
 
 
 
 
 
DATA OM TE ONTHOUDEN 
 
Dinsdag 23 mei Sluitingsavond m.m.v. KlinkKlaar 
Donderdag 18 mei  Dagexcursie: Hilversum en Utrecht 
Woensdag 7 juni Meet en Greet 

  
  
Vóór 8 augustus KOPY INLEVEREN aan 

bsevat@onsbrabantnet.nl 
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LENTEKRIEBELS            Auteur: Karin Teirlynck 
 

Na een serieuze winterprik komen stilaan de 
lentekriebels boven.  
In onderstaand stuk komen winter en lente 
elkaar al een beetje tegen. Het grijze kleurloze 
mos op een helderwitte glazen schaal in 
combinatie met lichtgele tulpjes en cornustakken 
brengt koud en warm samen. De kabelbinders 
geven een speels effect en tegelijkertijd zorgen 
ze ervoor dat de tulpen in dit luchtige stuk een 
houvast hebben. 
 

Wat heb je nodig?  

 

 grote schaal  krammen 

 bloemenprikker  kabelbinders 

 blok groene oasis  10 lichtgele tulpen 

 (brood)mes en scherp 
mesje 

 groene 
cornustakken 

 snoeitang  (grijs) mos 

Stap voor stap uitleg bij het maken van dit bloemstuk: 

 snij de oasis op maat met het mes en laat volzuigen met water 

 zet een bloemenprikker vast in de schaal en zet daar de natte oasis op 

 bekleed de buitenzijde van de oasis met grijs mos, zet dit vast met krammen  

 ontdoe de tulpen van het overtollig blad, maak de steel schoon glad en snij 
schuin aan 

 knip de cornustakken op maat met de snoeitang, deze mogen langer zijn dan 
de tulpen 

 geef de tulp een plaats in de oasis, zet er een cornustak bij en maak beide 
stelen aan mekaar vast met een kabelbinder (zie 
foto) 

 verwerk tulp voor tulp samen met een cornustak 

 als laatste verwerk je mos tussen de takken van 
tulpen/cornus, zodat de oasis bedekt is en niet 
meer zichtbaar is! 

 tulpen groeien nog door in een bloemstuk/vaas, 
hou daar rekening mee 

 zorg dat de binders goed aangespannen zijn, 
zodat ze niet naar beneden zakken, maar ook 
niet TE hard zodat de tulpen nog plaats hebben 
om te groeien 


