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Indien u geen Nieuwsbrief heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met Maria
Timmers, tel. 06 13800748.
Kopij voor de Nieuwsbrief van juni/juli/augustus 2022 uiterlijk zondag 15 mei 2022
aanleveren bij de Redactie, e-mailadres: redactie@vrouwennetwerkoosterhout.nl
De redactie behoudt zich het recht voor artikelen te redigeren en/of in te korten.
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Privacyverklaring: Wij publiceren geen foto’s waarop personen duidelijk herkenbaar
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om met uw persoonlijke gegevens. Deze worden verwijderd als u de vereniging
verlaat.
Let op: De vereniging is niet aansprakelijk voor enige vorm van letsel en schade aan
derden.
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Let op! De Nieuwsbrief voor de maanden juni, juli en
augustus zal in verband met vakantie van de eindredacteur
begin juni verschijnen, een week later dan gebruikelijk.

De zomerexcursie kan weer doorgaan! Noteer nu alvast in
uw agenda: 12 juli 2022.
Nadere info volgt in de Nieuwsbrief van juni/juli/augustus.
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VOORWOORD
Mijn gevoelens zijn op het moment dat ik dit schrijf erg dubbel.
Enerzijds blijdschap dat we haast geen coronabeperkingen meer hebben,
anderzijds de zeer trieste situatie in Oekraïne.
Wij willen als vereniging iets betekenen voor de vluchtelingen.
Op 12 april vertonen wij voor u de film ‘Mijn Poolse Opa’, zie elders in deze
Nieuwsbrief. Deze ochtend zullen wij een collecte houden voor de
oorlogsslachtoffers en vluchtelingen.
Als u wilt doneren wilt u dan s.v.p. contant geld meebrengen.
Als bestuur zijn we heel blij dat we de activiteiten van onze vereniging
eindelijk weer kunnen opstarten. Boeiende thema’s en interessante
cursussen en workshops liggen in het verschiet.
Wij hopen u allen vaak te ontmoeten.
Namens het bestuur,
Lea Gorisse, voorzitter
Spreuk:
De enige manier om kritiek te voorkomen is
niks te doen, niets te zeggen en niemand te
zijn.

KIJK STEEDS OP DE WEBSITE VOOR DE NIEUWSTE INFORMATIE !!!
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Kijk regelmatig op de website voor de laatste informatie:
www.vrouwennetwerkoosterhout.nl/ledeninfo
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Zondagclub
De Beren, Markt 22
Bridgeclub
Schilderen en tekenen
Fietsen, HEMA
Themaochtend
Fietsen, HEMA
Vrijwilligersmiddag
Fietsen, HEMA
Tuinclub Passie-Bloem
Bowlingclub
Fietsen, HEMA

11.00 uur

Zondagclub
De Beren, Markt 22
Fietsen, dagtocht
Fietsen, HEMA
Fietsen, HEMA
Hilarische stadswandeling
Tuinclub Passie-Bloem
Themaochtend
Fietsen, HEMA

11.00 uur

Fietsen, dagtocht
Zondagclub
De Beren, Markt 22

10.00 uur
11.00 uur

13.30-16.15 uur
10.00-12.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
13.30 uur
10.00 uur
13.00 uur
14.00-15.00 uur
10.00 uur

MEI 2022
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10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
14.00 uur
13.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Van uw themacommissie

Heeft u ook het idee dat de situatie in de wereld om ons heen uit de hand
loopt? Eerst alle narigheid en belemmeringen door corona en nu door het
oorlogsgeweld dat dagelijks bij ons binnendringt.
Wij verheugen ons op het feit u te kunnen mededelen dat wij vanaf de
themabijeenkomst op 12 april a.s. weer terugkeren hiervoor naar
Activiteitencentrum De Slotjes.
Dat met veel dank aan de beheerders/medewerkers van De Pannehoef, met
wie wij samen iedere mogelijkheid hebben benut om tijdens de coronatijd
waar mogelijk toch een bijeenkomst te kunnen organiseren. Dat vroeg om
aanpassing van iedereen.
Voor de themabijeenkomsten van april en mei vindt u de uitnodiging in deze
Nieuwsbrief en in de volgende Nieuwsbrief van juni, juli en augustus komt
dan de uitnodiging voor een themabijeenkomst op een middag, nl.
dinsdagmiddag 14 juni 2022!
Ook het programma van september 2022 t/m januari 2023 kunnen wij dan
bekend maken.
Graag tot ziens.
Ria van Gils en Nely Vermeulen
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Themaochtend dinsdagmorgen 12 april 2022 om 10.00 uur
in Activiteitencentrum De Slotjes, Slotjesveld 15 te
Oosterhout

De eerste themaochtend sinds 2020 die wij kunnen houden in het ons
vertrouwde Activiteitencentrum De Slotjes.
De (uitgestelde) film: ‘In de huid van mijn Poolse opa’, die wij u vandaag
aanbieden vraagt om een andere ochtendindeling. Daarover hieronder
meer.*
Deze film werd eerder vertoond in De Bussel, maar als u toen niet kon ……….
Koen van Groesen maakte een film over het leven van zijn opa Michal
Salewicz, één van de Poolse bevrijders van Breda. Koen raakte aan de praat
met een jonge Poolse scholier tijdens de viering van 74 jaar bevrijding
(2019), die hem vertelt dat hij regelmatig zijn klasgenoten moet vertellen dat
de Polen Breda bevrijdden en niet de Amerikanen. Als historicus en
filmmaker besluit hij het verhaal van zijn opa samen te vatten in
bovengenoemde film.
Een gedeelte van deze film speelt zich af in de Oekraïne en de situatie daar
nu, in maart 2022, is ons allemaal bekend.**
Koen ontmoet o.a. zijn ‘verloren familie’ in Oekraïne en er zijn emotionele
beelden van de gesprekken die Koen met zijn opa had voordat deze in 2007
overleed.
Ook opa Michal Salewicz moest vluchten en heeft na 1939 zijn ouders nooit
meer gezien, omdat hij niet kon terugkeren naar zijn geboortedorp. ”Wij
vochten voor niets, nou ja niet voor niets, voor de vrede van de wereld,
maar niet voor onze eigen vrijheid”, zo vertelt hij.
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De heer Wadec Salewicz geeft voorafgaand aan de film een korte inleiding.
De film duurt 58 minuten en wordt niet onderbroken. Na afloop is er
gelegenheid tot het stellen van vragen.
*Bij binnenkomst, vanaf 9.30 uur, kunt u munten kopen voor een kopje
koffie/thee à € 1,00.
Wanneer u niet direct een kopje koffie/thee wilt drinken, neemt u dan een
leeg kopje mee naar de tafel waar u gaat zitten.
Wij stellen ons voor na de inleiding van de heer Wadec Salewicz eerst een
pauze te houden, (ca. 10.15 uur) om u de gelegenheid te geven zonder
mondkapje, zonder 1,5 meter afstand en na een hele lange tijd weer eens
gezellig bij te praten. Daar zijn de themabijeenkomsten óók voor bedoeld.
Hierna kunt u dan de volle aandacht geven aan de film van 1 uur.
U bent van harte welkom.
**Onze instelling was om éénmaal per jaar een
themabijeenkomst te houden met extra aandacht
voor een goed doel.
Vanwege het raakvlak met de film van deze
morgen en omdat hulp nog heel veel en lang
nodig zal zijn, willen wij in de pauze namens onze
vereniging een collecte houden voor de
Oekraïense bevolking/vluchtelingen.
Doet u mee? Bij voorbaat dank.
Uw themacommissie,
Ria van Gils en Nely Vermeulen
Gastvrouwen zijn: Toos Kalkhoven, Adrie van Houwelingen, Anny
Grootenboers
Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen € 2,00 entree.
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HILARISCHE WANDELING DOOR OOSTERHOUT
We kunnen weer gaan wandelen! Niet omdat het
moet vanwege de Corona kilo’s, maar omdat we
weer vrij en vrolijk met elkaar de historische en
wellicht minder bekende plekjes van Oosterhout
gaan bekijken onder begeleiding van ‘collega &
collega’, uw inspirerende gidsen tijdens deze
rondleiding.
Voordat de wandeling wordt gestart, beginnen we
met koffie en gebak!
Datum:
Programma:

Woensdag 18 mei 2022
Van 14.00 tot 14.30 uur: Koffie met gebak.
Locatie: Knus & Cosy (voorheen Petit Paris),
Arendstraat 31, Oosterhout.
Van 14.30 tot 16.30 uur: Hilarische
Stadswandeling o.l.v. de Gidsen ‘Collega &
Collega’ Boy Neomagus en Jack van Wijck

Beginpunt:

Start van de Hilarische wandeling is op de
Heuvel, nabij de waterpomp.

Eindpunt:

Op de Markt, Oosterhout even uitrusten
onder het genot van een ‘afzakkertje’.

Kosten per deelnemer:

€ 17,50 (na betaling is uw deelname
definitief)

Betaling:

Bij inschrijving op bankrekening:
NL68 RABO 0352 1159 12 t.n.v. Vrouwen
Netwerk Oosterhout, o.v.v. Hilarische
Wandeling 18-5 en uw naam
Aanmelden vóór 30 april a.s. bij:
Marijke Schooleman/Coördinator, via mail:
marijkeschooleman@outlook.com of per
telefoon: 0162-422720
Dus dames: “de paden op en de lanen in”!
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Themaochtend
donderdagmorgen 19 mei 2022
om 10.00 uur in
Activiteitencentrum De Slotjes,
Slotjesveld 15, Oosterhout

We moesten enige tijd wachten op deze lezing/presentatie (oorspronkelijke
datum: 12 mei 2020), maar u weet allen waarom.
Voor vanmorgen hebben wij de heer Andreas Wismeijer weer graag
uitgenodigd voor zijn lezing/presentatie: Psychologie van geheimen.
Wat mag u verwachten van recensies als: “ hij bracht zijn verhaal op een
begrijpelijke manier” en ”wist de zaal te boeien ”.
Andreas Wismeijer is een gedreven onderzoeker die graag verhalen vertelt.
Na zijn studie psychologie aan Tilburg University ging hij studeren aan de
Universiteit in Barcelona en kreeg daar direct een baan aangeboden
vanwege zijn aanstekelijke passie voor het vak.
Eenmaal teruggekomen uit Barcelona promoveerde hij aan de Tilburg
University tot doctor en werkt daar nog steeds als docent en geeft lezingen,
seminars, cursussen en trainingen over het begrijpen van menselijk gedrag.
Onderwerpen waar hij zich in heeft gespecialiseerd zijn o.a. de psychologie
van geheimen, fraude, financiële psychologie, persoonlijkheid etc.
Iedereen heeft geheimen, grote of kleine, schokkende of alledaagse.
Waarom hebben wij die en voor wie? Wat komt er bij kijken iets succesvol
geheim te houden en hoe kun je de geheimen van een ander juist
blootleggen?
En……….. moet je geheimen nu opbiechten of juist niet?
Andreas Wismeijer schreef hierover een boek, ‘Het geheime Protocol’ en
zal dit meebrengen voor eventuele aankoop door u.
Ongetwijfeld een interessante lezing waarvoor wij u graag uitnodigen.
Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen € 2,00 entree.
Uw themacommissie, Ria van Gils en Nely Vermeulen
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Iets om naar uit te kijken? Start
aspergeseizoen april 2022.

De verliefde asperge

Ik lag met jou in hetzelfde bed, wij
sliepen wel rechtop
Jij stak er net wat bovenuit, vandaar
jouw blauwe kop
Ik was stapel op jouw lange lijf, dat
mag je nu best weten
Ik vond jou echt een reuze wijf, gewoon om op te vreten
Laatst droomde ik de hele nacht aan een stuk door van jou
Jij werd mijn bruid mooi wit, omdat ik van sleepasperges hou
Plots werd mijn droom bruut verstoord, ik bloedde aan mijn kuiten
Wij werden allebei vermoord door zo’n hovenier van buiten.
Wij werden in een kist gelegd en spoedig daarna gewassen
Mijn rug was krom de jouwe recht, jij was dus eerste klasse
Wat wreed toch van zo’n hovenier om ons zo uiteen te rukken
Ik heb jou daarna nooit meer gezien, want ik lag bij de stukken.
Weet je wat ik het gekke vind, het is eigenlijk heel stom
Terwijl ons leven in de grond begint, is dat bij de mens net andersom.

Ingezonden tip: Doe de VVN Opfriscursus!

Onlangs werd ik op de volgende link geattendeerd:
Fris je verkeerskennis op | Veilig Verkeer Nederland (vvn.nl)
Deze Opfriscursus is van Veilig Verkeer Nederland en daarin kun je testen of
je verkeerskennis bij o.a. het autorijden nog optimaal is. Leuk en een
uitdaging om hem te doen! Zeker ook als je nog dagelijks aan het
autoverkeer deelneemt.
Ik heb hem meteen doorlopen en e.e.a. aan kennis van de regels was toch
wel weggezakt, of nog niet aanwezig, zoals bv. bij de nieuwe ‘Turbo
rotondes’ waarvan we er sinds kort ook een aantal in en rond Oosterhout
hebben liggen.
Eigenlijk best aan te bevelen, omdat de meeste van onze leden waarschijnlijk
hun rijbewijs al jaren hebben, maar niet altijd op de hoogte zijn van de
laatste nieuwe regels en verkeersborden.
Corry ten Hoope
10

11

12

13

ZIEKENBEZOEKSTERS
Hoewel we elkaar de laatste maanden minder hebben ontmoet, toch
onderstaande vraag...
Kent u iemand binnen onze vereniging die ernstig en /of langdurig ziek is,
meld dit dan s.v.p. bij een van de teamleden van onze ziekenbezoeksters
met vermelding van naam, adres en telefoonnummer en de aard van het
ziekzijn van de betreffende persoon.
Bij voorbaat onze dank.
Carla van Oosterhout
0162-450802/06-44513989
carlafabrie@hotmail.com
Wiet Henquet
0162-433872/0648743195
hansenwiet@hetnet.nl
Miranda Smarius
0162-451901/06-40941356
miranda.smarius@kpnmail.nl
Arda Binnekamp
0162-431717/06-81949801
a.robberegt@ziggo.nl
Wij kunnen dan voor een kaart, een
bloemetje of een bezoekje zorgen.
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NIEUWE LEDEN

Hannie Robben

Wij hopen dat u zich spoedig thuis
zult voelen in onze gezellige
vereniging Vrouwen Netwerk
Oosterhout.

15

Door een storing in de e-mail zijn een aantal verslagen niet tijdig bij de
redactie terecht gekomen en dus niet geplaatst in de vorige Nieuwsbrief.
We hebben ze alsnog hieronder opgenomen.

Museumclub 3
Op 14 oktober bezochten wij het Noord-Brabants Museum voor de
tentoonstelling van Dalí.
De titel ‘Dalí en niets anders’ dekte de lading; hij was meer dan een geniaal
kunstenaar. Hij wilde in het centrum van het leven staan, alles moest om
hem draaien, zijn leven was een groots, geniaal optreden vol provocaties.
Zijn uitspraak: “Op mijn derde wilde ik kok worden, op mijn vijfde Napoleon
en later wilde ik alleen Salvador Dalí zijn, en dat werd ook zo. Met zijn muze
en vrouw Gala aan zijn zijde.
Zijn enorme snor werd een handelsmerk. Van 1950-1959 liet hij zich heel
veel fotograferen met de meest bizarre voorwerpen om zich heen, bijv. een
enorme vis op zijn hoofd als aandachtspunt!
IJdel was hij zeker en erg ingenomen met zichzelf.
Zijn eerste werken waren foto’s van zichzelf, daarna zagen wij foto’s van zijn
leven en etsen die hij maakte. Foto’s van de grote overweldigende
schilderijen die hij maakte waren er helaas niet.
Hij begon zijn loopbaan met het maken van advertenties van auto’s, voor
Datsun, en nylonkousen, met ontwerpen voor parfumverpakkingen en
commerciële activiteiten, het bewerken van een beroemd schilderij van
Goya - en gaf zo een satirische kijk op de Spaanse maatschappij.
De tentoonstelling was maar een kleine inkijk op het werk van de
beroemde kunstenaar, maar prikkelend genoeg om meer over hem en zijn
kunst op te zoeken in de bibliotheek.
Ineke van Woerden
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Tuinclub De Tuinfluiter
Voor tuinclub de Tuinfluiter was het, nog afgezien van COVID, geen
gemakkelijk jaar.
We moesten helaas afscheid nemen van twee leden:
Joke Ouwehand en zeer recent, van Joke van Campenhout.
Joke was vorig jaar nog actief betrokken bij onze tuinclub, ze organiseerde
samen met mij de uitstapjes.
We hadden veelvuldig contact en een uiterst plezierige samenwerking.
In de maanden juni, juli, augustus, september en oktober konden wij weer
tuinen bezoeken en op 15 december sloten wij het jaar af met een workshop
kerststukjes maken bij Tineke in Oosteind.
Dit jaar gaat Anneke Doets, samen met Henny Haas, de organisatie op zich
nemen.
ik wens ze daarbij veel succes.
Marian Gosler

Bericht van museumclub 4
Afgelopen jaar 2021 hebben we ondanks de beperkingen gelukkig nog wel
een aantal clubuitjes gehad:
In juli hebben we geluncht op landgoed Bergvliet; we waren blij elkaar na
lange tijd weer te zien.
In oktober hebben we met een gids het landgoed Liesbosch in de stromende
regen bezocht, daarna opgewarmd met een heerlijke lunch.
Onze laatste bezoekje was naar Valkenswaard bij de Valkerij en het
Sigarenmuseum. Afgesloten uiteraard met een lunch, waarna we huiswaarts
keerden.
Helaas hebben we binnen onze museumclub 4 van een aantal leden afscheid
moeten nemen. Een aantal dames heeft de museumclub verlaten om
diverse redenen. Hiermee is de museumclub geminimaliseerd naar tien
leden.
17

We zijn dit jaar alweer op stap geweest naar het Stedelijk Museum Breda.
Verslag hiervan is elders in deze Nieuwsbrief te vinden.
We hopen dit jaar met weer veertien leden verder te gaan, met maximaal
twee reserve leden. Onze uitstapjes zijn maximaal een uur rijden van
Oosterhout. We maken er altijd een gezellige dag van met aansluitend een
lunch. We rijden per toerbeurt en tegen vergoeding.
We zoeken een paar enthousiaste dames die ook willen rijden en bovendien
goed ter been zijn. Doe je mee?
Corrie en Joyce, Museumclub 4

Verslag lezing door Klaas Bakker op 16 november 2021
De Themacommissie van VNO heeft een goede slag geslagen door de heer
Klaas Bakker uit te nodigen een lezing te verzorgen. Het was genieten
geblazen en niet alleen over de glasblazers in Venetië, maar over alle
verhalen die verteld werden onder persoonlijke pianobegeleiding met
werken van bekende componisten.

Met het Venetiaans openbaar vervoer, met de Vaporetto per boot, werden
we door de 6 prachtige stadsdelen van Venetië geleid, langs de 36 kerken die
er nog van de 100 zijn overgebleven; we konden zien hoe restaurateurs
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worden opgeleid om kostbare schilderijen
te renoveren; we zagen de beroemde
carnavalsmaskers in de toeristische
mensenmassa, maar ook hoe er nog actief,
door veelal oudere dames, kantwerken
worden gemaakt.
Aandacht voor componist Puccini in
operastad Venetië, uitgebeeld door een 'hij'
en 'zij' aan de waslijn en ook dit weer onder
persoonlijke begeleiding aan de piano. En
dan nog 'Il Dolce Far Niente', het
zoete/zalige nietsdoen, waar ook de
Italianen heel goed in zijn. Beelden van
Venetiaanse inwoners die nog de tijd
nemen voor een praatje, op een terrasje
mensen kijken, genieten van een maaltijd, wandelen door de stad.
Daar zouden wij in onze haastige wereld een voorbeeld aan kunnen nemen;
gewoon even de tijd nemen voor jezelf, onthaasten.
En die tijd werd ons gegund door Klaas Bakker, tijdens zijn reis door Venetië.
Hij heeft ons mee kunnen nemen naar een andere wereld door het laten
zien van prachtige beelden, het laten horen van geweldig mooie
pianomuziek waar alle dames stil van werden. Na afloop van de lezing
konden ze, nog vol van alle beelden en muziek, nagenietend huiswaarts
keren.
Alle dank aan Klaas Bakker en de Themacommissie Vrouwen Netwerk
Oosterhout voor deze tocht door Venetië.

Wanda Smigielski
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Museumclub 4
Heerlijk, de musea zijn weer open!
We gingen naar het Stedelijk Museum Breda.
Met 7 personen in 2 auto’s vertrokken we ‘s morgens naar Breda.
Bij aankomst in het museum eerst bijpraten onder het genot van koffie en
lekker gebak.
Na inchecken met de audio de audiotour
over Vincent van Gogh. We kregen
allerlei leuke en leerzame anekdotes te
horen. Heel veel schilders hebben zich
door Vincent laten inspireren.
Aansluitend een film en tentoonstelling
over de Roma toen ze door de
2e wereldoorlog hier belandden. Het was
aangrijpend wat ze hadden meegemaakt
voordat ze in Nederland terecht kwamen
en hoe ze besloten om hier definitief te
blijven.
Lunchtijd.
Wandelingetje naar de Veemarktstraat 9. Even geen mondkapje. Heerlijk
geluncht bij Brasserie van Asperen. Iedereen liet het zich goed smaken. Het
vis 24-uurtje is aan te bevelen. Tevens lekkere cocktails en diverse witte en
rode wijnen. Alles was er goed geregeld.
‘s Middags de rondleiding van de gids over de geschiedenis van Breda onder
leiding van de heer Henk Mannaert.
Moe maar voldaan na een heerlijke dag gingen we weer huiswaarts.
Joyce van Norden en Corrie Stoop-Kanters
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Verslag van de themaochtend over Niki de Saint Phalle,
februari 2022
Eindelijk mochten we weer bij elkaar komen voor een boeiende
themaochtend en wat was het fijn om elkaar weer te kunnen zien en
spreken.
In 2015, toen we nog nooit van corona hadden gehoord, zag ik in Bilbao in
het prachtige Guggenheim museum een expositie van Niki de Saint Phalle. Ik
was verrukt van haar bijzondere werk en daarom was ik extra blij dat ik nu
ook het een en ander over haar levensloop te weten zou komen. En daarin is
de heer Lommen meer dan geslaagd!
Maar het is moeilijk om haar veelbewogen leven in enkele zinnen samen te
vatten.
Niki werd geboren in 1930 als Catherine Marie-Agnes Fal de Saint Phalle,
dochter van een graaf en het 2e van 5 kinderen. Haar vader was bankier,
haar moeder een deftige dame die vooral met haar eigen uiterlijk bezig was
en die haar dochter emotioneel verwaarloosde. Toen de bankencrisis een
feit was, raakte haar vader failliet. Omdat Catherine in die periode was
geboren, kreeg zij van alles de schuld en zij werd letterlijk en figuurlijk ‘het
kind van de rekening’.
Kort daarna verhuisde het gezin naar New York en hun dochter werd
achtergelaten bij haar grootouders in Frankrijk waar ze streng katholiek
werd opgevoed. Na enkele jaren werd Niki, zoals ze in de VS ging heten,
herenigd met haar familie. Jong kind, Franstalig en katholiek opgevoed en
vervreemd van haar familie: een moeilijke start voor een opgroeiend meisje.
Haar ouders stuurden haar naar een klooster, en na die periode was ze enige
tijd fotomodel.
Op haar 19e trouwde ze met de even oude schrijver Harry Matthews en het
stel kreeg 2 kinderen. Ze vestigden zich in Frankrijk waar Niki wegens
depressies werd opgenomen in een psychiatrische kliniek. Na ontslag daaruit
voelde ze zich herboren en ze besloot kunstenaar te worden. Haar motto
was duidelijk: “Mijn werk is mijn autobiografie, het is een verbond tussen de
werkelijkheid en mij.” In die zin kan ze als kunstenaar vergeleken worden
met Frida Kahlo.
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In 1951 ging ze in een woongroep samenwonen met de kunstenaar Jean
Tinguely, met wie ze in 1971 trouwde. Ze werd de enige vrouw in de
kunststroming Nouveau Réalisme (1960-’70). Ze begon figuratieve
kunstwerken te maken die ze eigenhandig begon te beschieten.
Soms waren er zakjes achter bevestigd, met rode verf die dan als bloed over
het kunstwerk droop. Daarmee uitte ze haar agressie over het feit dat ze op
11-jarige leeftijd door haar vader was misbruikt.
Heel bekend werd Niki door de Nana’s, de oervrouwen, die opvielen door
hun imposante afmetingen en de felle kleuren. Het vele gieten van polyester
en plastics en het inademen van kwade dampen bezorgden haar een zwakke
gezondheid. Dat leidde er toe dat ze in 1994 naar Californië vertrok. Gelukkig
kon ze in 1998 de opening van de Tarot Garden in Garavicchio (It.) nog
meemaken. Er is 20 jaar door vele medewerkers aan gewerkt en het heeft de
naam van Niki de St. Phalle als kunstenaar voorgoed bevestigd. In 2002 stierf
ze, weer terug in de VS.

Gineke Janzen
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Fietsclub
Tegen het einde van het afgelopen jaar zat ik te bedenken hoe ik mijn vrije
tijd anders in zou gaan delen. Een oud tennismaatje van mij (Henny Haas)
gaf de tip om lid te worden van het Vrouwennetwerk.
Dus alles in werking gezet en mij gelijk bij de fiets- en tuinclub opgegeven.
23 februari jl. ging ik als nieuweling naar het verzamelpunt.
Kennisgemaakt met de groep en daarna op pad. Al fietsend met wat dames
een praatje gemaakt, zo leer je tenslotte alle namen te onthouden.
De route ging vanuit Oosterhout via Made en Drimmelen naar Hooge
Zwaluwe.
Bij restaurant Onze Kerk een heerlijk kopje koffie op en gelijk een leuk
onderonsje.
De route via de dijk met uitzicht over het water vond ik erg rustgevend.
Het moet een mooi gezicht zijn geweest om die langer slinger fietsende
dames voorbij te zien komen.
Moe maar voldaan kwam ik thuis.
Lieve dames mijn eerste kennismaking met jullie voelde als een warme
deken. Dank daarvoor!
Groetjes,
Jeanne Lucas
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Contactpersonen Clubs en andere activiteiten
Coördinator/begeleider clubs Marian Wilmer
0162 433573
en leidster gastvrouwen
e-mail :
clubs@vrouwennetwerkoosterhout.nl
Bridgeleidsters
Bowlingclub
Cursussen Coördinator
Cursussen Planning
Fietsen
Kookclub
Museumclub 1
Museumclub 2
Museumclub 3
Museumclub 4
Museumclub 5
Tuinclub ‘De Dotters’
Tuinclub ‘De Tuinfluiter’
Tuinclub ‘Passie-Bloem’
Zondagclub

Ank Smeets
0162 450272
Karolien Knol
06-25014722
Ella Pierot 06 28450024
0162 470829
Marijke Schooleman
0162 422720
Hanneke Plooy
06 12894427
e-mail: h.plooy@outlook.com
Maria Timmers
06 13800748
Marijke Schooleman
0162 422720
Nettie van Gerven
0162 316243
Lidy Bodmer
076 8864312
Annie van Dorst
0162 432625
Mieke Geerts
0162 426502
Liesbeth Hartendorp
0162 424692
Ineke van Woerden
0162 455991
Joyce van Norden
0162 459693
Corrie Stoop
0162 458407
opgeheven
opgeheven
Ans Leijten
0162 450448
Anneke Doets
0162 432893
Dicky Du Pré
06 30138793
Ineke Bogers
06 38103597
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Themacommissie

Nely Vermeulen
Ria van Gils

0162 514836
0162 426542

Excursieleidsters

Nel Filius
Agnes Razenberg

076 5813781
0162 433367

Ziekenbezoek

Carla van Oosterhout
Wiet Henquet
Miranda Smarius
Arda Binnekamp

0162 450802
0162 433872
0162 451901
0162 431717

Eindredactie/webmaster
Bezorging & distributie

Els Tieman
Maria Timmers

0162 425894
06 13800748

Als u besluit de Nieuwsbrief voortaan digitaal te ontvangen, ziet u dit
alles in kleur! Bovendien spaart het papier en drukkosten!
Stuur een e-mail naar:
ledenadministratie@vrouwennetwerkoosterhout.nl en u krijgt de
volgende Nieuwsbrief digitaal toegezonden.

Ook kunt u de Nieuwsbrief vinden op de website:
www.vrouwennetwerkoosterhout.nl onder de pagina ‘Leden info’.
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