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VAN DE BESTUURSTAFEL     april 2023 

Zo langzamerhand komt er een einde aan het 59e verenigingsjaar van ons 

KVG. In maart werd de koffie-ochtend over Nikki de Saint Phalle goed be-

zocht. Een van onze leden stuurde na afloop een mail “het liefst lees ik een bi-

ografie. Dit was er een. Heel mooi, heel interessant. Fijn om er weer bij te 

zijn.”  

Jammer genoeg ging de dagtocht naar Weert niet door, er waren te weinig 

aanmeldingen. Als u dit boekje ontvangt dan hebben we net de avondlezing 

over “De vrouw in Hindoeïsme en Boeddhisme” achter de rug. Vanaf 30 april 

kunt u zich opgeven voor de excursie naar het schoenenmuseum en de 

Schrobbelèrdistilleerderij. 

 

12 mei een middaglezing “Waarom we optimistisch mogen zijn?” Tijdens de 

sluitingsmiddag treedt poptroubadour Arnoud Kas op en traditiegetrouw be-

gint de zomervakantie na Meet en Greet. Dit jaar komen we bij elkaar bij Mrs. 

Park. 

Ik heb veel nagedacht over het volgende wat ik nu wil aankaarten. Ik kies er 

bewust voor om dat schriftelijk te doen: door middel van dit zomerbericht be-

reik ik alle leden; als ik het mondeling naar voren breng tijdens een openings-

middag, dan overval ik mensen met een vraag en niet alle leden zijn aanwezig. 

 

Als bestuur hebben we contact met vrouwenverenigingen in andere plaatsen: 

het verruimt je blik als je je oor te luisteren legt hoe in andere plaatsen wordt 

omgegaan met bepaalde problemen. Ik wil het hier hebben over een aantal 

zaken en wil dan tijdens de openingsmiddag in oktober graag de mening van 

onze leden horen. 

Een van de punten van zorg is: hoe komen we aan nieuwe leden voor het be-

stuur. Onze penningmeester, Ans Dekkers, heeft haar werk 8 jaar lang op een 

voortreffelijke wijze gedaan. Maar wie volgt haar op?  

De opvolger zal  natuurlijk  door Ans worden ingewerkt: misschien geeft dat 

het zetje bij dat lid dat er over nadenkt en nog twijfelt. 

Hoe doen andere verenigingen dat? In de krant staan vaker berichten over 

verenigingen die ophouden te bestaan omdat er geen aanwas van bestuursle-

den is. 
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Het was dan ook een echte verrassing voor mij te horen dat met name in So-

meren en Gemert bloeiende vrouwenverenigingen bestaan. Gemert veran-

derde de naam in Damessociëteit Gemert en zag de vereniging groeien met 

ook veel jongere leden. Someren maakte ervan: Vrouwen Centraal Someren. 

 

Ik verbaasde me erover dat er bij hun lezingen zoveel (betalende!) introducés 

aanwezig waren. We willen allemaal kwaliteit bieden en dan hangt er bij som-

mige lezingen een hoog prijskaartje aan. Tijdens lezingen in Gemert en Some-

ren mogen bijvoorbeeld ook mannen komen: ik voelde me lichtelijk niet meer 

van deze tijd,  toen de dames van Gemert en Someren me,  bestraffend, van 

discriminatie beschuldigden, toen ze hoorden dat in Veldhoven geen mannen 

mogen komen tijdens een lezing. 

 

Ik dacht aan het lid waarvan haar man had gezegd: die lezing  over de Wad-

den vind ik interessant. Kan ik niet meegaan? Of aan een man die zei: “Mijn 

vrouw heeft net een hartoperatie gehad, ik wil graag samen met mijn vrouw 

komen”. 

Concreet samengevat: Tijdens de openingsmiddag zal ik de leden vragen of 

we (bewust) doorgaan met de naam Katholiek Vrouwengilde Veldhoven of 

dat we kiezen voor de neutrale naam Vrouwengilde Veldhoven. 

Misschien zijn er leden die nog andere ideeën hebben? Wacht dan niet tot ok-

tober, maar reageer eerder, liefst schriftelijk dan kunnen we die namen ook 

meenemen bij het stemmen. 

Ook zal ik de leden vragen of tijdens lezingen mannen welkom zijn. (Alleen le-

zingen: niet tijdens reisjes, of alle andere bijeenkomsten). 

Verenigingsjaar 2023 – 2024: Het Katholiek Vrouwengilde Veldhoven bestaat 

60 jaar. Voor veel vrouwen heeft het gilde veel betekend. Het bestuur kreeg 

een  ontroerende kaart van een lid, bewust afgedrukt in dit zomerbericht.  

We hopen dat we nog veel jaren als vereniging voor onze leden en toekom-

stige leden belangrijk  kunnen zijn.  

Tijden veranderen 

jaren vergaan 

ons gilde zal fier blijven bestaan! 
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Het bestuur hoopt veel leden te zien tijdens de laatste bijeenkomsten. Onze 

gedachten zijn ook bij de leden die, door ziekte, niet meer in staat zijn om te 

komen. 

Een fijne zomer gewenst voor iedereen: we maken ons op voor het  

60e verenigingsjaar. In dit bericht staat al het concept van het jaarprogramma: 

graag tot ziens in het nieuwe seizoen! 

voorzitter 

 
 
 

TERUGBLIK 
VERSLAG LEZING "EENZAAMHEID" op 9 februari jl.  
Mieke Mes heeft gewerkt bij de provinciale Welzijnsorganisatie. Zij heeft de 
opleiding "onderzoek naar eenzaamheid" gevolgd. Het is nodig om nog steeds 
de ontwikkelingen bij te houden, maar dat wordt haar teveel. Daarom is dit 
haar laatste lezing. 
 
Zij laat ons eerst een mooi gedicht "NOOIT ALLEEN" zien.  
Last van eenzaamheid is niet normaal. Om te weten, of iemand eenzaam is, 
moet je dat aan hem/haar vragen. Dan weet je het pas. Vraag nooit "ben je 
eenzaam", maar of hij/zij "last heeft van eenzaamheid". Durf vragen te stellen 
en volg uw gevoel. Luister en stel open vragen (welke, wat, hoe, wanneer). 
Het gaat om het gevoel van de ander, niet om uw mening of oplossing. Moe-
dig iemand aan om hulp te zoeken bij aanhoudende eenzaamheid (langer dan 
9 maanden tot 1 jaar).  
 
EEN TEGEN EENZAAMHEID is opgericht door de provinciale welzijnsorganisa-
tie. 271 Gemeenten, waaronder Veldhoven, doen mee. Was voor 75-plussers, 
maar dat is slechts een klein percentage. In werkelijkheid zijn er veel meer 
mensen van 25 tot 45 jaar, die dit probleem hebben.  
Mevr. Jeanette Rijks heeft het "Eenzaamheids Informatiecentrum" opgericht. 
Daar worden specialisten opgeleid. 
 
Veel gehoorde reacties over eenzaamheid: 

- alleen voelen   - op zichzelf 
- geen maatje hebben  - leeg gevoel 
- doelloos   - donker 
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- onbegrepen   - ongelukkig 
- aan je lot overgelaten  - verlaten voelen 
- schaamte. 

 
Eenzaamheid is het fysiek ervaren signaal van een tekort in patronen van ver-
binding met andere mensen (volgens mevr. Rijks, gepubliceerd in 2014). Luis-
teren naar anderen kan niet altijd, maar die patronen kunnen ook weer ver-
dwijnen. Daardoor komt er weer ruimte voor nieuwe verbindingen met al dan 
niet nieuwe mensen. En daarin weer balans vinden. 
Eenzaamheid is niet altijd ALLEEN. Bij een klein netwerk is 6% eenzaam, 8% 
niet, bij een groot netwerk is 22% eenzaam en 64% niet. 
 
LIEVER EEN GOEDE BUUR DAN EEN VERRE VRIEND  
 

 
 
Zorg, dat je netwerk hebt, veel of weinig, dat wat jij wil.  
In Nederland is ruim 11% chronisch eenzaam, dat zijn 1,8 miljoen mensen. 
Daarvan is 10% ouder dan 75 jaar. Ruim 44% van de bevolking zegt eenzaam 
te zijn. Over kinderen is niets bekend.  
Bij 18- tot 25-jarigen is 23% matig- en 10% ernstig eenzaam. Hulp wordt niet 
gefinancierd. Gevolgen voor de gezondheid zijn vrijwel niet in geld uit te druk-
ken. Suïcide onder 1e jaars studenten is erg hoog. 
Het programma "een tegen eenzaamheid" bestaat sinds 2018 en loopt zeker 
door tot 2025.  
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Bij gevoel van eenzaamheid, zoek contacten. Er komt meer eenzaamheid voor 
bij personen 

met een beperking  
met gezondheidsproblemen 
waarvan de partner is overleden 
laagopgeleiden   
niet westerse migranten 
die gescheiden zijn.  

 

In Middelburg is een actie opgestart, om jonge moeders bij elkaar te brengen. 
Dit is een groot succes. 
Onze samenleving vraagt steeds meer zelfredzaamheid. Ook voor mantelzor-
gers, zij hebben het vaak heel moeilijk; zij geven niet graag de zorg uit handen 
en worden dan heel eenzaam. Bij veel momenten kan de eenzaamheid op de 
loer liggen. Een duidelijk voorbeeld: na een rouwperiode is het moeilijk om de 
sociale contacten op te pakken.  
 

De gevolgen van eenzaamheid 
Fysiek   hart- en vaatziekten 

verhoogd stressniveau  
minder weerstand  
langer ziek zijn 
mogelijk versneld verloop van Alzheimer 

Mentaal  minder besluitvaardig 
verminderd begrip van sociale signalen 
minder plezier in gezelschap 

Signalen  slecht slapen  
huilbuien en eetproblemen. 
 

Wat kun je preventief doen?   
Blijf bewegen, ga zo mogelijk naar bui-
ten, gezond eten en blijf lachen.  
Langer dan een jaar na een belangrijke 
gebeurtenis in je leven eenzaam, zoek 
hulp. B.v. leuke dingen doen met een 
vriend of vriendin. SWOVE (Veldhoven) 
heeft een specialiste: Patricia Kohlen, die 
je kan begeleiden.  
Je kunt ook hulp vragen via de huisarts, die een welzijnscoach of praktijkon-
dersteuner kan inschakelen.  
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Bij Omroep MAX was in 2014 een programma "nooit meer alleen". In de loop 
van de tijd zag je de mensen opknappen. Cursus "creatief leven" en "grip en 
glans" leveren ook mooie resultaten. Die kosten wel geld en dat wordt niet 
door de overheid vergoed.  
 

Wat kun je voor een ander doen?   
Aandacht geven; luisteren naar wat de ander zegt; troosten, al dan niet met 
een aanraking.  
Voor jongeren, die eenzaam zijn, komt JOIN US op. Zij hebben vaak een tent 
op een festivalterrein, waar diegenen, die daar behoefte aan hebben, een 
rustmoment kunnen nemen en een gesprek aangaan.  
In Veldhoven is 44,3% eenzaam, waarvan 11,2% ernstig eenzaam. Vaker man-
nen dan vrouwen.   
 

Wat doet Veldhoven?  
Werkgroep "Samen Een" (samenwerking Swove en de gemeente)  
Cursussen  grip en glans en creatief leven  
filmpjes op de website van Swove.  
 

De rol van verenigingen 
Ken je leden en ken elkaar en heb oog voor elkaar. 
Geen tasjes-cultuur toestaan, zoals stoelen bezet houden.  

 

Leuke websites: 
vier het leven (theatervoorstelling) 

nieuwe mensen leren kennen (7 leeftijdsgroepen) 

gewoon vriendschap 

Brabant maatjes. 

Het KLAVERTJE VIER is het teken van verbondenheid 

 1. thuisfront    

 2. vrienden   

 3. verenigingsleven, b.v. Vrouwengilde en/of sportclub 

 4. JEZELF 

Mieke heeft ons op een interessante, bevlogen en duidelijke manier veel over 

eenzaamheid verteld. 

Jacqueline  

**************** 
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VERSLAG LEZING “NIKI DE SAINT 
PHALLE” op woensdag 15 maart jl.  
 

Niki de Saint Phalle werd geboren in een 
katholiek bankiersgezin als dochter van 
een Franse vader en een Amerikaanse 
moeder. Niki werd door haar moeder ge-
zien als ongeluksbaby. Zij was zoge-
naamd “de schuld” van de bankencrisis 
waardoor de bank van haar vader failliet 
ging. 
 
Niki de St. Phalle heeft veel spiegels in 
haar werk omdat haar moeder altijd met 
uiterlijk bezig was.  Ze werd de eerste 
drie jaar van haar leven opgevoed door de ouders van haar vader in Frankrijk. 
Daarna verhuisde ze naar de V.S. waar haar ouders en haar oudste broer al 
woonden. 
 
Moeder was bijna altijd negatief over Niki en toen zij op bezoek was bij Niki 
die schilderijen had gemaakt, hield ze haar handen voor haar ogen voor de 
naar haar idee verschrikkelijke schilderijen. Niki reageert daarop met de uit-
spraak: “how stimulating was that”.  In een brief aan haar kleindochter schrijft 
ze, dat het negatieve gedrag van haar moeder pijnlijk was maar ook zeer 
bruikbaar.  Al op jonge leeftijd schreef ze “ik wilde niet zo’n huisvrouw wor-
den zoals zij, ik wilde leven in de wereld die behoorde aan mannen. 
 
Pa zag alle aantrekkelijke vriendinnen van moeder wel zitten. Ze maakt 
daarom een tekening van haar vader waarop hij 3 kanten opkijkt. Vooral naar 
vrouwen. 
Ze raakte op haar elfde jaar getraumatiseerd als gevolg van seksueel misbruik 
door haar vader. Later verwerkte ze deze ervaring in haar surrealistische film 
Daddy, daarin beschrijft ze hoe een man omgaat met zijn dochter. Deze film is 
in Nederland afgekeurd door de filmkeuring. 
Als ze 18 is wordt ze mannequin, (fijn thuis weg)  ze staat als model o.a. in het 
blad Life en Vogue.  Op haar negentiende trouwde ze met haar jeugdvriend 
Harry Mathews, die literatuur studeerde en later een bekend schrijver werd.  
Ze krijgen twee kinderen. Op haar 30e verlaat ze, gesteund door haar man, het 
gezin om kunstenaar te worden en gaat werken in een atelier in Parijs, waar 
ze Jean Tinguely leert kennen. Ze worden dikke maatjes.  
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Ze krijgt last van angstdromen en gaat messen en geweren verzamelen. Ze 
wordt op aanraden van haar man opgenomen in een inrichting waar ze onder 
andere wordt behandeld met elektroshocktherapie. Later schreef ze daarover 

“uit de duisternis kwam licht. Door 
mijn kunst werd ik beter”. Ze 
maakte daarna met verf gevulde pa-
nelen die ze lek schoot  
© Niki Charitable Art Foundation 

 met een jachtgeweer. Zo kon ze 
haar woede kwijt, de schilderijen 
waren haar slachtoffers. Op deze 
manier heeft ze ook het misbruik 
van haar vader verwerkt, door te 
schieten op een door haar gecre-
eerde vaderfiguur. 
 
Na 1964 gaat Niki de Saint Phalle 
Nana’s maken. Voor haar waren dat 
“Oervrouwen”. Nana’s zijn vrij vro-

lijke, zelfverzekerde moedige en dominante vrouwen. Vrouwen groot, man-
nen kleine wezens.  Ze maakte in het museum in Stockholm een enorme Nana 
van 25 meter lang en 9.1 meter breed. Het was een object met allerlei ruimtes 
binnenin, waaronder een melkbar en een nepmuseum. Je kwam binnen via de 
schede. In 3 maanden trok deze Nana-expo honderdduizend bezoekers. Ze 
heeft daarna ook in Zuid-Frankrijk huisjes ontworpen in Nanavormen waarin 
je kon wonen. De 2 borsten waren de slaapkamers voor de kinderen.  De 
Nana’s werden in het begin gemaakt van ijzerdraad, stof en papier-maché.  
Later gaat ze met polyester werken, omdat die objecten ook buiten konden 
staan en veel steviger waren. Het grote probleem was dat ze niet wist dat het 
werken met polyester gevaarlijk was door het inademen van de giftige dam-
pen. Haar gezondheid liep zienderogen terug, onder andere doordat haar lon-
gen waren aangetast door het werken met polyester.  
 
Ze verhuisde na Tinquely’s dood naar Californië vanwege de schone lucht.  Ze 
is met Tinquely nog getrouwd om zijn nalatenschap goed te kunnen regelen. 
Dankzij Niki kreeg hij een mooi museum met zijn werken in Bazel.  
 
Tijdens haar leven heeft ze veel geld verdiend, onder andere door met het 
maken van parfumflesjes, wat ze gezien had van de dochter van Picasso. En 
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door behalve de Nana’s ook allerlei kunstvoorwerpen te maken, zoals stoelen, 
vazen, halskettingen, armbanden, ringen.   
In 1998 komt haar grote droom uit, ze heeft dan 20 jaar aan enorme figuren 
uit het tarotkaartspel gewerkt waarmee ze haar park in Italië vorm gaf. Ze 
werd geïnspireerd door Park Güell in Barcelona, dat ze op 34-jarige leeftijd be-
zocht.  
 
Ondanks alle tegenslagen, waaronder misbruik door haar vader op jeugdige 
leeftijd, het negatieve gedrag van haar moeder, haar kwakkelende gezond-
heid en de arrogantie van de kunstcritici die haar werk geen kunst noemden, 
heeft ze daaruit de kracht gehad om er positieve energie uit te halen. Ze heeft 
in haar leven aandacht besteed aan racisme, milieu, de Aidsproblematiek en 
vooral de positie van de vrouw.  In dat opzicht was het een échte feministe. 
Niki de Saint Phalle overleed in 2002 na een lang ziekbed op 71-jarige leeftijd. 
 

Ans  
****************** 

VOORUIT KIJKEN 

MIDDAGLEZING: ”Waarom we optimistisch mogen zijn” 
op vrijdag 12 mei in Gemeenschapshuis "d'n Bond"  
Aanvang:  14.00 uur  

Ralf Bodelier gaat in gesprek met bezoekers over de bemoedigende vooruit-
gang die we wereldwijd boeken en die we maar amper terugzien in de media. 
Hij buigt zich over de vraag waarom we zo vaak pessimistisch zijn en hoe we 
dat kunnen veranderen. 

Wie vaak naar het journaal kijkt of dagelijks de krant leest, zal het niet gelo-
ven maar onze wereld wordt met de dag beter. Wij lijken zelfs betere mensen 
te worden zegt Bodelier, leider van World’s Best News, een organisatie van 
journalisten die Nederlanders wil inspireren met vooruitgang. 

Niet alleen het leven in Nederland wordt beter. Ook wereldwijd boeken we 
enorme vooruitgang. We worden gezonder, ouder, slimmer, aardiger en tole-
ranter. Er is veel minder oorlog en geweld, we lijden minder pijn, we worden 
minder vaak bestolen, beroofd of erger. 

Dr. Ralf Bodelier (1961) werkt als journalist en onderzoeker veelvuldig in 
Afrika en het Midden-Oosten. Hij publiceerde tien boeken over uiteenlopende 



11 

onderwerpen met daarin één rode draad: hoe mensen overal ter wereld bezig 
zijn hun leven te verbeteren. Zie ook www.worldsbestnews.nl 

Tot ziens op vrijdag 12 mei 

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

UITNODIGING sluitingsmiddag en buitengewone ledenvergadering 
 op dinsdag 6 juni in Gemeenschapshuis "d'n Bond"  
Aanvang:    14.00 uur 

Wij willen u uitnodigen om samen het seizoen 2022 /2023 af te sluiten. 

Na het officiële gedeelte, waarin o.a. het nieuwe programma wordt toegelicht 

en waar we blijven stilstaan  bij het 60-jarig jubileum, nemen we na 8 jaar af-

scheid van Ans Dekkers, onze penningmeester. We zullen haar inzet en be-

trokkenheid zeer missen. We zullen haar ter plekke hartelijk danken voor al-

les. 

Leden: de nood is hoog: wie meldt zich vóór 6 juni aan als nieuwe penning-

meester? Ans zal de nieuwe penningmeester in de overgangsperiode vanzelf-

sprekend ondersteunen. 

Na de vergadering gaan we genieten van een gezellige muziekmiddag met 

Poptroubadour Arnoud Kas.  

 

  

http://www.worldsbestnews.nl/
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Zijn zeer brede repertoire zal als muzikale menukaart worden uitgedeeld. Het 

is erg leuk om zelf verzoekliedjes aan te vragen zodat er een fijne interactie en 

voor ieder wat wils-sfeer kan ontstaan. 

Wij hopen velen van u te kunnen begroeten voor een gezellige middag 

Namens het bestuur, 

Anne-Mie  

Tot ziens op dinsdag 6 juni 

************** 
MEET EN GREET 
Woensdagochtend  14 juni 2023 
Mrs. Park, Waterfront 402, Eindhoven, vanaf 10.30 uur 
 

Op 14 juni sluiten wij ons programma af met de jaarlijkse ontmoeting.  
Het staat iedereen vrij om te fietsen, met een eigen groepje, maar met de 
auto kan je natuurlijk ook komen en eventueel  kan er gebruik gemaakt 
worden van carpoolen. 

In restaurant “Mrs. Park” worden we ontvangen 
met koffie/thee en iets lekkers, aangeboden 
door het Vrouwen Gilde. 
 
We hopen op mooi weer want er is een groot 
terras. Bij minder mooi weer  maken we het  
binnen gezellig. 
 

Van harte welkom namens het Bestuur 
Tot ziens op 14 juni 
 

Graag aanmelden voor 1 juni bij een van volgende bestuursleden 
Christine de Cock 
Ans Dekkers 
Anne-Mie Ramakers 

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

NIEUWS VAN DE EXCURSIECOMMISSIE 

Zoals o.a. bij de laatst geplànde excursie is gebleken neemt de animo voor ex-

cursies enigszins af. Wij kennen de reden niet waarom er minder interesse is: 

zijn de excursies niet interessant genoeg?  Zijn ze te duur? Teveel of te weinig 
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aanbod? Wij hopen tijdens de sluitingsavond hier meer over te weten te ko-

men. 

Ondertussen hebben 

wij een concept jaar-

programma samen-

gesteld waarvan wij 

hopen toch vol-

doende geïnteres-

seerden te kunnen 

trekken. Want als ex-

cursiecommissie 

hebben wij met een 

aantal onzekere fac-

toren te maken die het moeilijk maken om voor iedereen een aantrekkelijk en 

vooral financieel haalbaar aanbod samen te stellen. 

De busprijzen zijn gigantisch gestegen zodat we echt wel met een volle bus 

moeten kunnen vertrekken om financieel niet in de problemen te komen. Bo-

vendien wil de busonderneming voortaan een maand vóór vertrek de eventu-

ele annulering doorkrijgen om deze nog kosteloos te kunnen accepteren. Dat 

betekent dat ook de aanmeldingen eerder gedaan moeten worden en de slui-

tingsdatum strikter gehanteerd gaat worden. Ook kijken wij kritisch of een 

sluitingsdiner nog haalbaar is, gezien de gestegen prijzen van de horeca, tenzij 

onze leden bereid zijn ook hiervoor te betalen, want een gezellige afsluiting 

wordt door de meesten wel op prijs gesteld. 

Om bovenstaande in goede banen te leiden, willen wij de in onbruik geraakte 

mogelijkheid om introducés mee te nemen weer nieuw leven inblazen. Dus 

wilt u een vriendin, buurvrouw of dochter met de excursie meenemen, dan 

gelden de volgende regels: 

• aanmelden d.m.v. van betalen zoals omschreven in de uitnodiging, 
met ook vermelding de naam van de introducé 

• de aanmeldingen van leden gaan altijd voor 

• alleen als er plaats over is worden introducés in volgorde van de aan-
melding toegelaten 

• indien de introducé niet mee kan vanwege teveel aanmeldingen, 
wordt direct het betaalde bedrag terug gestort 



14 

DAGEXCURSIE: BEZOEK SCHOENENMUSEUM WAALWIJK EN SCHROB-
BELÈRDISTILLEERDERIJ IN TILBURG OP 11 MEI 
Om 9.45 uur vertrekken we als vanouds van het kerkplein d`Ekker in Veldho-
ven, waarna we rond 10.30 uur in het Schoenenkwartier in Waalwijk aanko-
men.  
Daar, in het museumcafé wacht ons zoals gebruikelijk, de koffie met deze keer 
de befaamde “Halve zool”. 
Na de koffie een rondleiding van 1 ½ uur in drie groepen door het museum, 
waar we ons kunnen verbazen over schoenen van vroeger maar ook design. 
Daarna heeft u nog de tijd om zelf rond te kijken of de museumwinkel te be-
zoeken en kunt u in het gezellige centrum om (op eigen kosten) te lunchen of 
te winkelen. Om uiterlijk half drie vertrekt de bus naar Tilburg, waar we De 
Schrobbelèrdistilleerderij gaan bezoeken. 

Beleef de sfeervolle, Bourgondische 
rondleiding bij Schrobbelèr in de distil-
leerderij. Je wordt in de rondleiding mee-
genomen in de wereld van de kruidenli-
keur. Tijdens de ontdekkingstocht maak 
je kennis met het verhaal achter Schrob-
belèr. Proef, ruik en luister je weg door 
de historie, het geheim van het familiere-
cept, het bottelen van de kruiken en de 
warme sfeer van Schrobbelèr.  
 
Het belooft een verrassende, sfeervolle 
middag te worden, waarbij het proeven 
van deze bijzondere likeur niet ontbreekt, 
maar waarbij muziek ook een rol speelt in 

het knusse café van de fabriek. Deze keer, vanwege de hoge kosten, geen af-
sluitend diner, maar u zult niet met honger naar huis gaan, want een lekkere 
borrelplank en een worstenbroodje bij de drankjes (ook alcoholvrij is moge-
lijk!) zal ongetwijfeld in goede aarde vallen. Om 18.00 uur keren wij weer 
huiswaarts en hopen om 18.30 uur weer in Veldhoven aan te komen. 
 
U kunt zich nog tot uiterlijk 6 mei aanmelden door middel van overmaking 
van € 66,- op Katholieke Vrouwengilde Veldhoven 
NL41 INGB 000 667 98 66 onder vermelding van voor- en achternaam en 
“Waalwijk”. 
 
(zie ook de informatie over introducés)  
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Voor deelnemers met een museumjaarkaart (geen vriendenloterijkaart) zijn 
de kosten € 53,50. Deze kaart wel meebrengen en vermelden bij de aanmel-
ding.  
 

DAGEXCURSIE OP 22 SEPTEMBER NAAR FLEURAMOUR IN ALDEN BIESEN 

(BELGIË)  

Eeuwenlang deed Alden 

Biesen in Bilzen dienst als 

een van de meest invloed-

rijke hoofdkwartieren van 

de Ridders van de Duitse 

Orde. 800 jaar later inspi-

reert het kasteeldomein 

nog steeds als geen ander. 

Vier dagen per jaar trans-

formeren een honderdtal 

internationale topartiesten 

de landcommanderij van Alden Biesen in een sprookjeswereld vol bloemen. 

Wereldwijd wordt het evenement gezien als hét mekka van de  bloemsier-

kunst. In het kasteel, de kerk en de tuinen kom je de mooiste bloemendecora-

ties tegen, van heel erg groot tot klein en verfijnd. Duizenden bloemen wor-

den verwerkt in honderden unieke ontwerpen. Naast deze uitgestrekte florale 

expositie zijn er een pop-up markt met allerlei leuke producten, live demon-

straties bloemschikken, een florale modeshow 

en eetstandjes & drankgelegenheden.  

Aangezien deze expositie maar 4 dagen per jaar 

gehouden wordt, beginnen wij ons nieuwe ver-

enigingsjaar nog voordat de openingsavond 

heeft plaats gevonden. Maar in een jubileumjaar 

als het onze mag dat allemaal! Wij vertrekken op 

22 september om 10.00 uur vanaf de ver-

trouwde plek op de Burg. van Hoofflaan. Na ruim 

een uur rijden komen wij in Bilzen aan, waar wij 

eerst op het kasteeldomein gebruik maken van 

de koffie met gebak. Daarna heeft iedereen tot 

16.30 uur de vrijheid om te genieten van de 
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bloemkunstwerken, modeshows of zomaar rond te dwalen: voor elk wat wils. 

Voor  de inwendige mens zijn er foodtrucks en stalletjes aanwezig. Het thema 

is dit jaar “muziek” dus dat belooft een mooie toevoeging te zijn. 

De kosten van deze dag bedragen € 87,-. Dit is inclusief het busvervoer, toe-

gang tot Fleuramour, koffie met gebak, pastabuffet in restaurant “de Boom-

gaard“ in de nabijheid van Alden Biesen. Drank hierbij is voor eigen rekening. 

Indien er voldoende plaats is, zijn introducés vanzelfsprekend ook welkom. 

U kunt zich tot uiterlijk 20 augustus aanmelden door middel van overmaking 

van € 87,00  op rekening van Katholieke Vrouwengilde Veldhoven 

NL41 INGB 000 667 98 66 onder vermelding van voor- en achternaam en 

“Fleuramour” 

************ 
VOORLOPIG JAARPROGRAMMA 2023-2024 
SEPTEMBER 
Vrijdag  22 Excursie: Fleuramour in Kasteeldomein Alden Biesen,
   België  
 

OKTOBER 2023 
Dinsdag    3 Openingsmiddag m.m.v. Witte Nie 
Maandag    9 Nieuwe ledenochtend  
Dinsdag  10 Avondlezing: “Vrouwenkracht” 
   door mevrouw Hella van der Wijst 
   Excursie: Edahmuseum en orgelmuseum in Helmond 
 

NOVEMBER    
Donderdag   9 Middaglezing: “Myanmar” 

door de heer Hans Wassink 
Woensdag 15 Workshopochtend “Kerstboompje” 
   door mevrouw Joke van Gerwen 

DECEMBER 
Woensdag  11 Workshop: Kerstbloemen 
Dinsdag  12 Kerstmiddag in Zeelst 
   Excursie: Kerstreis naar Dordrecht 
 

JANUARI 2024 
Vrijdag    5 Nieuwjaarsreceptie in D’n Burgemister 
Woensdag 17 Middaglezing: “De toekomst van Eurazië” 

   door mevrouw Marie-Thérèse ter Haar. 
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FEBRUARI 
Dinsdag     6 Workshopochtend: “Stippen op porselein” 
   door mevrouw Mascha Leemans 
Donderdag 22 Middaglezing: “De geschiedenis van de smokkelarij” 
   door de heer Paul Spapens 
   Excursie: ”Geuren door de eeuwen heen”(herkansing 
   van maart 2023) 
MAART 
Woensdag   6 Middaglezing “Insecten, straks staan ze op ons 

menu” door mevrouw Marian Peters 
maandag 19 Workshopochtend bloemen 
 

APRIL 
Dinsdag  16 Middaglezing “Restitutie Joodse Roofkunst” door 

mevrouw Else van Sterkenburg  
   Excursie:  bezoek aan Heusden met rondvaart en  
   Byzantijnse kerk in Waalwijk 
MEI 
Woensdag  15 Middaglezing “Magische bouwbescherming” 
   door de heer Marc Robben 
Dinsdag  28 Slotmiddag met viering 60 jaar bestaan KVG 
 

JUNI  
Woensdag   5 Meet en Greet 

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

 

 
 
Het bestuur wenst u allemaal een prachtige zomer. 
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LEDENALLERLEI 
MEDELEVEN met “Lief en leed” 
Het bestuur van het K.V.G. vindt aandacht en zorg voor elkaar erg belangrijk. 
Bij bepaalde gebeurtenissen heeft men soms wat extra zorg en aandacht no-
dig. Het bestuur waardeert het heel erg als men dit wil doorgeven aan een 
van de bestuursleden. Denk hierbij aan langdurige of ernstige ziekte, maar 
ook aan feestelijke gebeurtenissen. 

Marja  

*************** 
BRIEF VAN JOKE  

Veldhoven, 18 maart ‘23 
Aan het K.V.G. 
Aan alle leden van onze mooie vereniging 
moet ik mij afmelden als lid. Ik ga verhui-
zen naar een thuis waar voor me gezorgd 
wordt; ik ben sedert enige tijd, na een on-
derzoek, een psycho-geriatrische patiënt 
geworden en moet jullie verlaten. 
Vele jaren heb ik genoten van deze mooie 
vereniging, het K.V.G. Samen met Joke 
Jansen heb ik zomers de maandelijkse 
fietstochten georganiseerd, en ook bij de 
kerstvieringen, met zelfs een Mis in de 
Witte kerk aan de Heikant, was ik actief 
met organiseren en na afloop van die 
mooie avond heb ik gezorgd dat de kerk 
weer klaar was voor een dienst.  

Dank ook voor alle bijzondere excursies, lezingen en diverse activiteiten. Een 
heel fijne groep, ik heb vaak anderen geïnspireerd om lid te worden. 
Mijn hartelijke groeten aan allen en aan het voortreffelijke bestuur. 

 
Met groeten en goede gedachten voor jullie allen. 

Joke  

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

MEDEDELINGEN 
Wilt u als uw mailadres verandert, dit per mail doorgeven aan Mieke voor de 
ledenadministratie. 
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Handwerkclub  
Clubleidster tel. 040 252 80 26  

 

 
Leesclub 
Clubleidster: tel. 040 255 31 68  

 

 
Excursiecommissie 
Secretaris: tel. 040 291 28 17 

Voor informatie kunt u terecht bij de betreffende clubleidster 
 

******************* 
Wilt u bij de lezingen uw telefoon op stil of vliegtuigstand zetten? Dank u wel. 
 

Om het koffieschenken in d’n Bond snel te laten verlopen kunt u koffiemun-
ten kopen. 10 munten voor  € 13,00. 
 

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

DATA OM TE ONTHOUDEN 
Vrijdag 12 mei  middaglezing Waarom we optimistisch mogen zijn 
Donderdag 11 mei excursie Schoenmuseum en  

Schrobbelèrdistilleerderij 
Dinsdag 6 juni sluitingsavond en buitengewone ledenvergadering 
Woensdag 14 juni meet en greet 
Vrijdag 22 september excursie Fleuramour in Alden Biesen, België  
 

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

Kopij zenden naar de redactie 
Graag teksten in Word, zonder opmaak 

 

bericht inleveren vóór naar drukker verschijning 

herfst 05-09-23 13-09-23 23-09-23 

winter 31-10-23 08-11-23 18-11-23 

lente 30-01-24 07-02-24 17-02-24 

zomer 09-04-24 17-04-24 27-04-24 

 


