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Vrouwen Netwerk Oosterhout

Website: www.vrouwennetwerkoosterhout.nl
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juni/juli/augustus 2022

Contributie:
Leden binnen Oosterhout: € 26,00, inclusief bezorging.
Leden buiten Oosterhout: € 36,00, inclusief portokosten voor de Nieuwsbrief per
post.
Digitale editie: € 26,00.
Nieuwe leden, na 1 juli aangemeld: contributie half jaar (van 1 juli tot 31
december): € 13,00, inclusief bezorging
Nieuwe leden buiten Oosterhout, na 1 juli aangemeld: € 13,00 plus € 5,00
portokosten voor de Nieuwsbrief per post.
Digitale editie: € 13,00.
Betalingen: Bankrekening nummer (Let op! nieuw rekeningnummer!):
NL 68 RABO 0352 1159 12 t.n.v. Vrouwen Netwerk Oosterhout.
Opzeggingen: Vóór 1 december schriftelijk aan de ledenadministratie Vrouwen
Netwerk Oosterhout of per e-mail aan:
ledenadministratie@vrouwennetwerkoosterhout.nl
Geen Nieuwsbrief ontvangen?
Indien u geen Nieuwsbrief heeft ontvangen, kunt u contact opnemen met Maria
Timmers, tel. 06 13800748.
Kopij voor de Nieuwsbrief van september 2022 uiterlijk zondag 14 augustus 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.
Advertenties vallen buiten verantwoordelijkheid van bestuur en redactie. Er
verschijnen zes Nieuwsbrieven in een verenigingsjaar: september,
oktober/november, december/januari, februari/maart, april/mei, juni/juli/augustus.
Privacyverklaring: Wij publiceren geen foto’s waarop personen duidelijk herkenbaar
zijn, tenzij hiervoor schriftelijke toestemming is gegeven. Wij gaan zeer behoedzaam
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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Toekomst van Vrouwen Netwerk Oosterhout
Mei 2022
Zoals aangekondigd in de Algemene Ledenvergadering van oktober 2021 zal
er in 2023 een nieuw bestuur moeten aantreden. Het huidige bestuur is dan
niet meer herkiesbaar. Velen van de bestuursleden vervullen hun functie al
lang. Met veel liefde en plezier zetten wij ons al vele jaren in voor onze
vereniging. Het is tijd om het stokje over te dragen.
Vanzelfsprekend zijn wij achter de schermen al geruime tijd bezig om
opvolgsters te vinden. Zo heeft inmiddels Nela Bakker de taak op zich
genomen om de ledenadministratie te verzorgen.
Maar… om de vereniging te kunnen laten voortbestaan, is een voltallig
nieuw bestuur nodig. En dat hebben we niet.
Onze vele pogingen om meer opvolgsters te vinden hebben tot nu toe geen
resultaat opgeleverd. Inmiddels voelen we dat de tijd steeds meer begint te
dringen; als er niet op tijd nieuwe bestuursleden aantreden, komt het
voortbestaan van de vereniging in gevaar. En dat vinden we - zacht
uitgedrukt- erg jammer.
Wij vragen u om uw gedachten hierover te laten gaan en met ons mee te
denken over een oplossing voor de toekomst.
Kent u iemand die het leuk vindt om iets voor de vereniging te betekenen?
Ziet u het misschien zelf zitten ? Of twijfelt u nog en heeft u vragen? We
gaan graag met u in overleg om te kijken naar de mogelijkheden.
Voor meer informatie kunt u bij een van onze bestuursleden terecht.
Wij hopen samen met u op een toekomst voor Vrouwen Netwerk
Oosterhout.
Het bestuur,
Els, Hella, Irma, Kitty en Lea

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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Fietsen, dagtocht
Geen Zondagclub
Fietsen, HEMA
Themamiddag
Fietsen, HEMA
Tuinclubs
Fietsen, HEMA
Fiets 3-daagse

10.00 uur

Zondagclub
De Beren, Markt 22
Fietsen, dagtocht
Zomerexcursie
Fietsen, HEMA
Tuinclubs
Fietsen, HEMA
Fietsen, HEMA

11.00 uur

Fietsen, dagtocht
Boswandeling
Zondagclub
De Beren, Markt 22
Fietsen, HEMA
Fietsen, HEMA
Tuinclubs
Fietsen, HEMA
Fietsen, HEMA

10.00 uur
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10.00 uur
13.30 uur
10.00 uur
10.00 uur

10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

11.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur
10.00 uur

Themabijeenkomst dinsdagmiddag 14 juni 2022 om
13.30 uur in Activiteitencentrum De Slotjes, Slotjesveld 15,
Oosterhout
Voor deze laatste
themabijeenkomst voor de
zomervakantie is gekozen
voor een middagpresentatie. Dit mede op
verzoek dat gedaan werd
tijdens de ALV van oktober
2021.
De heer Ad Havermans uit Weert zal een lezing/presentatie houden over de
samenhang tussen klimaatverandering en biodiversiteit.
Klimaatverandering zal vele ecologische en sociaal-economische gevolgen
hebben en waar wordt er nu meer over gepraat dan over het weer?
De ecologische gevolgen staan deze middag centraal en dan vooral het
effect op de soortenrijkdom, de biodiversiteit. Voor Nederland zal die
vermoedelijk toenemen; of dit positief zal zijn is te bezien, maar mondiaal
neemt die af.
Daarnaast zijn er ingrijpende consequenties voor onze natuur en het
functioneren van ecosystemen.
Niet alleen klimaatverandering is verantwoordelijk voor deze ontwikkeling,
ook andere factoren spelen een rol.
Een interessante lezing/presentatie denken wij en wij leggen die graag in
handen van de heer Ad Havermans, een expert op dit gebied.
Wij zien uit naar uw komst deze middag.
Ook niet-leden zijn welkom, zij betalen € 2,00 entree.
Uw themacommissie: Ria van Gils en Nely Vermeulen
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Aangezien we slechts tijdelijk een oplossing hadden voor de
cursusadministratie, zoeken wij nog steeds iemand die de
cursusadministratie wil verzorgen.
Wie komt ons gezellige team versterken?
Voor info en specificatie van de werkzaamheden, bel Lea Gorisse,
0162-450608
of mail: voorzitter@vrouwennetwerk.nl

FIETSCLUB
Beste dames van de fietsclub,
Ook in 2022 willen we weer een 3-daagse fietsvakantie organiseren.
We hebben een mooie locatie uitgezocht en ook de fietstocht heen en terug
zal zeker weer de moeite waard zijn. Natuurlijk zal op dag 2 in de omgeving
een mooie dagtocht worden uitgezet.
Deze keer gaat de tocht naar Son en Breugel en gaan we daar de omgeving
verkennen.
Datum is: dinsdag 28 juni tot en met donderdag 30 juni 2022.
Natuurlijk zijn we altijd blij als we op woensdagochtend heel veel
deelnemers zien om aan onze wekelijkse fietstocht deel te nemen, soms
overstijgt het zelfs het aantal van 20 personen.
Toch zien wij ons gedwongen voor de 3-daagse fietsvakantie een limiet aan
het aantal deelnemers te stellen omdat het anders voor de leiding en de
deelnemers zelf onverantwoord is om met een te grote groep op stap te
gaan. Dit na overleg met het bestuur van onze vereniging. Hiertoe zijn er 6
kamers gereserveerd in het Kloosterhotel La Sonnerie, Nieuwstraat 45, Son
en Breugel.
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Kosten: € 100,05 per persoon op basis van een tweepersoons kamer.
Nadere informatie volgt na bevestiging deelname.
Aanmelden kan pas vanaf maandag 6 juni a.s. om iedereen de gelegenheid
te geven de uitnodiging tijdig te lezen.
Aanmelden per e-mail naar:
mariatimmers@kpnplanet.nl of
roos.thijssen@casema.nl
Deelname is op tijdstip van binnenkomst aanmelding.
In afwachting van jullie reactie,
Hartelijke groet, Maria en Roos

LEDENSTOP FIETSCLUB
Vanwege de verkeersveiligheid moeten wij helaas een ledenstop invoeren
voor deelneming aan de fietsclub.
Wij hopen dat jullie begrip hebben voor deze beslissing.
Het bestuur
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BRIDGECLUB

Ons bridgeseizoen is weer voorbij. We hebben moeten schipperen en
schuiven om toch te kunnen spelen. Dat is gelukt.
Helaas hebben we door alle coronaperikelen dit jaar geen kampioenen aan
kunnen wijzen. Volgend jaar halen we de wisselbeker wel weer tevoorschijn.
Hopelijk kunnen we volgend seizoen weer op volle sterkte aan de slag. We
hebben nu ook weer plaats voor nieuwe speelsters. Dus als je zin hebt om bij
deze gezellige groep te komen bridgen, meld je dan bij ons aan. We spelen
één keer in de twee weken, op dinsdag van 13.30 uur tot 16.15 uur bij
Activiteitencentrum De Slotjes.
Ank Smeets (tel. 0162- 450272)
Karolien Knol (tel. 06-25014722)
Je kunt je ook aanmelden via: clubs@vrouwennetwerkoosterhout.nl

7

ZOMEREXCURSIE 12 juli 2022
Naar het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen

Programma
08.30 uur:

Vertrek bij Mc Donalds, Beneluxweg 1.

10.30 -11.00 uur Ontvangst in restaurant Het Amsterdamse Huis met koffie
of thee met heerlijke appeltaart
Hierna kunt u op eigen gelegenheid het binnen- en/of buitenmuseum
verkennen. Wandel honderd jaar terug in de tijd over de klinkerstraatjes van
het buitenmuseum of neem een kijkje in het binnenmuseum.
12.30 uur:

Lunch in restaurant Het Amsterdamse Huis.

Na de lunch heeft u tot 15.00 uur de tijd om het museum uitgebreid te
bekijken.
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15.00:

Verzamelen bij de boot die ons naar het parkeerterrein
brengt waar de bus staat.

De touringcar vertrekt en brengt u weer comfortabel en veilig thuis. Wij
proberen om 18.00 uur weer in Oosterhout terug te zijn.

!! Bent u in het bezit van een museumkaart of een kaart
van de Vriendenloterij, dan deze graag meenemen!!
Hierdoor wordt het voor het bestuur gemakkelijker om de excursies
betaalbaar te houden.

Let op!! Voor deze excursie geldt: Betalen is aanmelden!!!
U kunt zich aanmelden door vóór 20 juni € 20,00 over te maken op
rekeningnummer:
NL 68 RABO 0352 1159 12 t.n.v. Vrouwen Netwerk Oosterhout. Vergeet
niet daarbij uw naam en ‘Zomerexcursie’ te vermelden!
Deze excursie is alleen bedoeld voor leden van onze vereniging.
Heeft u dieetwensen, neemt u dan vóór vrijdag 1 juli contact op met
Hella Oostenenk, tel. 0162-370177
E-mail: vicevoorzitter@vrouwennetwerkoosterhout.nl

BOSWANDELING OP DONDERDAG 4 AUGUSTUS
Graag wil ik u uitnodigen voor onze jaarlijkse boswandeling op
donderdagochtend 4 augustus 2022. Ik verwacht u om 10.00 uur bij:
Brasserie Woods, Veekestraat 19, 4904 TE Oosterhout, tel 0162-454735.
Na een kopje koffie starten wij om 10.30 uur de wandeling van ongeveer
60 minuten. De meeste paden zijn onverhard, dus stevige wandelschoenen
is aan te raden.
Diegenen die niet mee kunnen wandelen kunnen natuurlijk gezellig op het
terras blijven zitten.
Consumptie voor eigen rekening.
Lea Gorisse
9

DE CURSUSSEN STARTEN WEER!!
ALGEMENE KUNSTGESCHIEDENIS
In acht bijeenkomsten een compleet en actueel overzicht van de
westerse kunstgeschiedenis, dat biedt deze cursus.
De laatste ontdekkingen van prehistorische kunst, de Griekse en de
Romeinse cultuur, de vroegchristelijke en byzantijnse kunst komen in
september, oktober en november aan bod. In december en januari
krijgen renaissance, barok, classicisme, romantiek en de moderne tijd alle
aandacht. Vooral de samenhang tussen al die stromingen krijgt aandacht:
u zult nooit meer “gewoon” naar kunst kijken. Deze cursus geeft je
andere ogen!
Woensdagochtend
Docent

: Jan Schippers

Aantal lessen
Aantal cursisten
Tijd

:8
: minimaal 15
: 10.00 – 12.00 uur

Data

: 28-9, 12-10, 2-11, 16-11, 30-11, 14-12
: 11-1, 25-1
: Activiteitencentrum De Slotjes,
Voorkamer bij hoofdingang, Slotjesveld
15, Oosterhout, tel.: 0162-430032

Locatie

Prijs

2022
2023

: € 60,00

Let op!! Voor de cursussen geldt: Betalen is inschrijven!!!

U kunt zich voor deze cursus inschrijven door vóór 15 juli € 60,00 over te
maken op rekeningnummer NL 68 RABO 0352 1159 12 t.n.v. Vrouwen
Netwerk Oosterhout. Vergeet niet daarbij uw naam en de naam van de
cursus te vermelden.
Voor nadere info: h.plooy@outlook.com
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CESAR-GYMNASTIEK
Mensen met klachten aan het bewegingssysteem kunnen heel goed terecht
in deze groepen. Omdat de groepsomvang maximaal 12 personen bedraagt
kan de Cesartherapeut goed op alle deelnemers letten en aanwijzingen
geven over de uitvoering en duur van de oefeningen.
Maandagochtend
Docente
Aantal lessen
Aantal deelnemers
Tijd

: Anouska van den Bogaard
: 26
: min. 10 – max. 12 per lesuur
: 10.30 uur – 11.30 uur

Data

: 12-9, 19-9, 26-9, 03-10, 10-10, 17-10, 31-10,
07-11, 14-11, 21-11, 28-11, 5-12, 12-12
: 01-1, 16-1, 23-1, 30-1, 06-2, 13-2, 27-2,
06-3, 13-3, 20-3, 27-3, 03-4 , 17-4

2022
2023

Locatie

: Activiteitencentrum De Slotjes, Achterzaal
Slotjesveld 15, Oosterhout
Tel.: 0162-430032

Prijs:
: € 170,00 voor 26 lessen
(indien gewenst 50% bij inschrijving, 50% in december 2022)

Let op!! Voor de cursussen geldt: Betalen is inschrijven!!!

U kunt zich voor deze cursus inschrijven door vóór 15 juli € 170,00 over te
maken op rekeningnummer NL 68 RABO 0352 1159 12 t.n.v. Vrouwen
Netwerk Oosterhout. Vergeet niet daarbij uw naam en de naam van de
cursus te vermelden.
Voor nadere info: h.plooy@outlook.com
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GESCHIEDENIS
De Republiek van Weimar (1919-1933) en Duitsland na 1945
In de loop van de 19e eeuw werd het Duitse Rijk anders dan veel andere
staten in Europa geen democratie en werd het Rijk onder Bismarck en
Wilhelm II in de tweede helft van de 19e eeuw een autocratisch
geregeerde staat met alle gevolgen van dien. Na de Eerste Wereldoorlog
vluchtte Kaiser Wilhelm II naar Nederland en werd in Duitsland in 1918
de republiek uitgeroepen: de Republiek van Weimar.
In de Republiek van Weimar bleken de democratische krachten te zwak:
het was ‘een republiek zonder republikeinen’. Het gevolg was dat de
nationalistische en conservatieve elementen sterker werden en
uiteindelijk in 1933 hebben geleid tot de machtsovername van Hitler en
de vestiging van het ‘Duizendjarige Rijk’, dat gelukkig slechts 12 jaar
geduurd heeft.
In 1945 was Duitsland een verslagen, kapot gebombardeerd en verdeeld
land. Toch heeft zich eerst in West-Duitsland en na 1991 in het herenigde
Duitsland een krachtige democratie ontwikkeld, een voorbeeld voor veel
andere landen.
Wat was er anders in 1945 in vergelijking met de situatie tijdens de
Republiek van Weimar, waardoor Duitsland een sterke democratie is
geworden? Met andere woorden waarom lukte de democratisering van
Duitsland na 1945 wel en in de periode 1919-1933 niet?
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Woensdagmiddag
Docent

: Bert Oudenhoven

Aantal lessen

:8

Aantal cursisten

: min. 15

Tijd

: 13.30 – 15.30 uur

Data

2022

: 5-10, 12-10, 19-10, 2-11, 9-11, 16-11,
23-11 en 30-11

Locatie

: Activiteitencentrum De Slotjes,
Voorkamer bij hoofdingang
Slotjesveld 15, Oosterhout
Tel.: 0162-430032

Prijs

: € 45,00

Let op!! Voor de cursussen geldt: Betalen is inschrijven!!!

U kunt zich voor deze cursus inschrijven door vóór 15 juli € 45,00 over te
maken op rekeningnummer NL 68 RABO 0352 1159 12 t.n.v. Vrouwen
Netwerk Oosterhout. Vergeet niet daarbij uw naam en de naam van de
cursus te vermelden.

Voor nadere info: h.plooy@outlook.com
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LITERATUUR
Toe maar: De Toverberg van Thomas Mann gaan we behandelen!
“Heeft u geen zwaardere kost?” Nee, wel lichtere! Die komt ook aan bod,
maar we vertikken het alleen “gemakkelijke” boeken te lezen.
Lezen verrijkt je, erover praten met anderen betekent: die rijkdom
delen.
Dat doen wij en daar word je nóg rijker van!
Vrijdagochtend
Docent

: Jan Schippers

Aantal lessen
Aantal cursisten
Tijd

:8
: minimaal 20
: 10.00 – 12.00 uur

Data

: 16-9, 7-10, 4-11, 25-11, 16-12
: 13-1, 03-2, 24-2

2022
2023

Locatie

: Activiteitencentrum De Slotjes,
Voorkamer bij hoofdingang
Slotjesveld 15, Oosterhout
Tel.: 0162-430032

Prijs

: € 50,00

Let op!! Voor de cursussen geldt: Betalen is inschrijven!!!

U kunt zich voor deze cursus inschrijven door vóór 15 juli € 50,00 over te
maken op rekeningnummer NL 68 RABO 0352 1159 12 t.n.v. Vrouwen
Netwerk Oosterhout. Vergeet niet daarbij uw naam en de naam van de
cursus te vermelden.
Voor nadere info: h.plooy@outlook.com
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SCHILDEREN EN TEKENEN
Zowel tekenen als schilderen komen aan bod tijdens de lessen. Naast het vrij
werken naar eigen smaak en onderwerp, zijn er 2 thema’s.
Vormen, de basis en verwerking tot voorwerpen en het portrettekenen.
Maar, bovenal staat het plezier in het samen werken centraal!
Maandagochtend
Docente
Aantal lessen
Aantal deelnemers
Tijd

: Evelijn van Groenland
: 20
: min. 10 – max. 12
: 10.00 – 12.00 uur

Data

: 12-9, 19-9, 26-9, 3-10, 10-10, 17-10, 31-10,
7-11, 14-11, 21-11
: 09-1, 16-1, 23-1, 30-1, 08-2, 13-2, 20-2,
27-2, 06-03, 13-03

2022
2023

Locatie

: Activiteitencentrum De Slotjes, Voorkamer
bij Hoofdingang
Slotjesveld 15, 4902 ZP Oosterhout
Tel.: 0162-430032

Prijs:

: € 95,00 voor 20 lessen

Let op!! Voor de cursussen geldt: Betalen is inschrijven!!!

U kunt zich voor deze cursus inschrijven door vóór 15 juli € 95,00 over te
maken op rekeningnummer: NL 68 RABO 0352 1159 12 t.n.v. Vrouwen
Netwerk Oosterhout. Vergeet niet daarbij uw naam en de naam van de
cursus te vermelden.
Voor nadere info: h.plooy@outlook.com
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Van uw themacommissie
De vakantietijd breekt aan, ook voor de
vereniging.
Wat ligt er voor u in het verschiet aan
themabijeenkomsten bij terugkomst
vanaf september 2022?

Donderdagmorgen 22 september om 10.00 uur in De Slotjes
Mevr. Carin Jansen met haar lezing/presentatie: Technologische
ontwikkelingen robotica.
Haar insteek is vooral robots in de zorg, maar zij laat ook zien wat de
ontwikkelingen in het algemeen zijn. Begrijpelijk en praktisch, belooft zij,
met veel foto’s en filmpjes en zij brengt een robot (Zora) mee!

Dinsdagmiddag 18 oktober om 13.30 uur
Algemene Ledenvergadering in De Slotjes, met aanvullend programma.

Donderdagmorgen 17 november om 10.00 uur in De Slotjes
Voor deze morgen is een hernieuwde afspraak gemaakt met Mevr. Margot
van de Plas.
Zij brengt haar lezing/presentatie: Karakterdiagnose / Glimlach om jezelf. Zie
ook: www.karakterdiagnose.nl en het door haar geschreven boek dat te
koop komt.
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Voor de Kerstviering op dinsdagmiddag 20 december 2022 (Bach &
Broccoli) en de Nieuwjaarsviering op donderdagmiddag 5 januari 2023
(mevrouw Erna Siebens) zijn afspraken gemaakt bij De Pannehoef.
Dit in verband met de te verwachten grote opkomst.
Wij hopen u met bovenstaande lezingen/presentaties een mooie mix aan
onderwerpen te geven. De uitnodigingen komen ook nog in de
nieuwsbrieven.
Maar allereerst: Fijne vakantie voor u allen.
Uw themacommissie,
Ria van Gils en Nely Vermeulen
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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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Wereldschilders & Wereldmusea, presentatie: Rob van Eck
Verslag Themaochtend dinsdag 15 maart 2022
De wereld staat in vuur en vlam op het moment van deze presentatie over
de grootste wereldschilders en mooiste wereldmusea.
Wij zien de prachtige schilderkunst en de mooie gebouwen, waarin deze
worden tentoongesteld aan ons voorbij komen. Voor velen van ons geen
onbekende werken en gebouwen, die sommige dames onder ons ook in het
echt gezien hebben.
Veel mooier dan op een plaatje! Vindt u niet, dames?
In vogelvlucht gaat Rob door diverse periodes van de Kunstgeschiedenis: van
Michelangelo in de Renaissance (opnieuw geboren worden!) tot in de 20e
eeuw, waarin Frida Kahlo (surrealisme) als enige vrouw de strijd aanbindt
met allemaal mannen!
Na de pauze lopen we door de gangen van het Palazzo degli Uffizi in
Florence, waar de grootste kunstverzameling ter wereld is tentoongesteld.
Andere bekende musea komen voorbij in bijv. New York, Londen, Parijs,
Amsterdam, Taipei en Bilbao.
Uit solidariteit met de bevolking in
Oekraïne, waar huizen, gebouwen en
wellicht ook kunstwerken ‘kapot’
geschoten worden door een persoon uit
Rusland, die volledig de weg kwijt is,
wordt de Hermitage in Petersburg niet
getoond.
Als de oorlog voorbij is, zal de wereld
nooit meer hetzelfde zijn, maar het zou
toch vreselijk jammer zijn als we nooit
meer de mooie muziek en prachtige
kunst uit Rusland kunnen beluisteren en
bewonderen! Gelukkig mogen wij dat
zelf (in vrijheid) bepalen!
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Dan maar de Hermitage in Amsterdam,
niet zo mooi als in Petersburg!
Hanneke Plooy
Noot van de redactie: Inmiddels heeft de
directie van de Hermitage wegens de
Russische aanval op Oekraïne besloten de banden met het State Hermitage
Museum in Petersburg te verbreken. Het museum aan de Amstel bezint zich
nu op haar toekomst voor de lange termijn.

Verslag van de Themaochtend van 12 april 2022 ‘In de huid
van mijn Poolse opa’
Voor de eerste keer weer een themaochtend in Activiteitencentrum Slotjes
en na twee jaar voelde het als thuiskomen.
De zaal was goed ingericht met een middenpad en de vertrouwde tafels
ertussen met een bloemetje in de Poolse vlag en de onderzetter in de
kleuren van de Oekraïense vlag.
Wadec Salewicz, de zoon van Michal Salewicz, opende de lezing en gaf een
korte inleiding, Daarna werd koffie gedronken. De film begon om half 11 en
duurde een uur. Na de lezing was er gelegenheid tot vragen stellen.
Een kleinzoon van Michal Salewicz, Koen van Groesen, historicus en
filmmaker, heeft de film gemaakt met beelden uit de oorlog, gesprekken
met zijn opa en een bezoek aan de zus van zijn opa in de Oekraïne.
Ontroerende beelden, vooral het verhaal dat zijn opa op zijn 18e jaar de
rivier in zijn geboortedorp overzwom naar Roemenië en dat hij een
fluitsignaal gaf toen hij aan de overkant was aangekomen in vrijheid. Zijn
moeder wachtte op het fluitje aan de rand van de rivier. Daarna heeft hij zijn
moeder nooit meer terug gezien, omdat zijn geboortedorp na de oorlog
Russisch grondgebied was. Later heeft hij wel zijn broer ontmoet die aan de
Poolse grens met Duitsland woonde.
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Hij heeft jaren gestreden en was een van de bevrijders van een groot
gedeelte van Nederland, maar helaas niet voor zijn eigen vrijheid.
De bevrijding van Breda blijft altijd in herinnering, ook door de tank die in
het Wilhelminapark staat en het Generaal Maczeck Memorial Museum. Wij
weten allen dat wij bevrijd zijn door de Polen.
Michal Salewicz is na de oorlog in Oosterhout gebleven, heeft er zijn vrouw
ontmoet en heeft een pracht gezin gekregen met een aantal kinderen en
kleinkinderen.
Tijdens de film was het muisstil, je voelde de ontroering. Een heel
indrukwekkende film.
Voor dit verslag: Ria van Gils

Na afloop van de film is er een collecte gehouden voor Moldavië, een land
waar hevige armoede heerst en dat toch vluchtelingen uit Oekraïne
opneemt. De opbrengst, € 253,60, wordt overgemaakt naar Max Maakt
Mogelijk.
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Museumclub 2
Op woensdag 13 April bezochten wij het Museum voor Beelden aan Zee:
De Shapes of Silence van kunstenaar Mark Brusse, in Nederland vrij
onbekend, maar in Parijs een wereldster .
Het prestigieuze Centre Pompidou heeft een grote selectie van zijn
kunstwerken in haar collectie.
Assemblage
Net als tijdgenoot Klaas Gubbels assembleert Brusse. In zijn vroege werken
vervaardigde hij zeer robuuste reliëfs uit hout, die evolueerden tot de
zogeheten ‘soft machines’, nutteloze machines met hout, staal en zachte
materialen zoals textiel en touw.
In New York volgden zeer langgerekte houten sculpturen, een soort ‘tongen’;
in Berlijn maakte Brusse robuuste houten blokken in frames met kettingen.
Later volgt een meer poëtisch type sculptuur, het hout wordt vaker wit
geverfd en meer zachte materialen worden toegevoegd aan de assemblages,
zoals veren, vogels, beeltenissen van een lam, konijntje of kikker.
Vanaf de tijd dat Brusse veel naar Azië reist volgen ook beelden met
zwerfkeien, die hij toepast in bronzen constructies.
Daarnaast werkte hij ook aan een serie werken in keramiek, porselein en
glas. De tentoonstelling in Beelden aan Zee bestaat uit zo’n honderd
sculpturen en laat alle periodes en materialen zien, zorgvuldig geselecteerd
voor de specifieke ruimtes in het museum.
Na deze interessante tentoonstelling zijn wij gezellig met z’n allen gaan
lunchen bij Moeke, Bar & Keuken.
Lieneke, Mia, Han
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Museumclub 3
Op donderdag 14 april zijn wij met onze museumclub naar Den Haag gegaan
waar we het Kunstmuseum hebben bezocht. Daar was een tentoonstelling
van Alphonse Mucha.
Alphonse Mucha is een Tsjechische kunstenaar (1860-1939) Hij heeft
weelderige illustraties van sierlijke vrouwen gemaakt, omringd door
gestileerde bloemen en zwierige lijnen.
7 Jaar nadat Alphonse in Parijs is gearriveerd, wordt hij van de ene op de
andere dag wereldberoemd met zijn affiche Gismonda, ontworpen voor de
Superster van het theater, theaterlegende Sarah Bernhardt.
Le style Mucha is niet veel later synoniem gaan staan voor de Art Nouveau,
de moderne stroming die het straatbeeld van de Franse hoofdstad
domineerde.
Wij zijn deze keer met de trein naar Den Haag gegaan, wat natuurlijk heel
relaxed was. Mede dankzij de super enthousiaste gids hebben wij allen
genoten van de tentoonstelling.
Na de rondleiding waren we vrij om te doen wat we wilden. Er was nog
volop te bekijken in het museum. Enkele dames hebben ook nog op de
terugweg naar het restaurant het Museum Panorama Mesdag bezocht.
Om 16.30 uur hadden we afgesproken in het restaurant Bodega
De Posthoorn aan de Lange
Voorhout waar we heerlijk
hebben gegeten. Dit was
omdat het de laatste museum
dag was voor de vakantie.
Daarna weer met de trein
naar huis. Het was weer een
leuke dag.
Ria Salewicz
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Museumclub 2
Op woensdag 11 mei jl. was ons laatste uitje van dit seizoen.
Om 9.45 uur vertrokken we met de trein vanuit Breda naar Eindhoven, waar
we naar het Van Abbemuseum gingen.
Na een kopje koffie in het museumrestaurant startte om 11.30 uur onze
rondleiding en wat hádden we een enthousiaste gids!
Zij vertelde ons uitgebreid over de tentoonstelling Dwarsverbanden.
Het streven was om, in verschillende zalen, aan de níet bekende kunstenaars
extra aandacht te besteden. Zij werden in de spotlights gezet, terwijl
daarnaast bijv. Zadkine, Picasso of Toorop op de achtergrond aanwezig
waren.
De multi-zintuiglijke collectie uitte zich op de volgende manieren: sommige
objecten werden in reliëf aangeboden, zodat blinden en slechtzienden zich
ook een voorstelling konden geven.
Andere kunstwerken werden via geur onder de aandacht gebracht. Ook
werden kunstwerken lager aangebracht, zodat mensen in een rolstoel er
beter zicht op hadden.
Na deze interessante rondleiding begaven we ons naar de Grote Markt bij
Grandcafé Centraal, waar ons een heerlijke lunch wachtte.
Het was een mooie afsluiting van een door corona verstoord seizoen.
Annemiek Dibbets en Ineke de Baedts
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Verslag van Themaochtend donderdag 19 mei 2022
Psychologie van Geheimen
De lezing werd gepresenteerd door Andreas Wismeijer, die deze ochtend
niet ver hoefde te reizen, omdat hij in Oosterhout woont.
Hij heeft de naam, dat hij zijn verhaal op een begrijpelijke manier kan
vertellen, waargemaakt.
Hij is een gedreven onderzoeker en gepromoveerd op onder andere
psychologie van geheimen, fraude, financiële en persoonlijke psychologie.
Hij geeft ook een Nieuwsbrief uit, zie www.andreaswismeijer.nl .
Tevens was er een mogelijkheid om zijn boek te kopen.
Hij begint zijn verhaal met dat iedereen geheimen heeft, grote of kleine,
maar dat het een opluchting kan zijn als je deze deelt. Ook kun je je
gedachten opschrijven; hij raadt aan om een dagboek bij te houden.
Gevolgen van belastende geheimen kunnen de volgende klachten geven:
- somberheid
- piekeren /malen
Piekergedachten, hoe los je die op?: accepteer de vervelende gedachten en
ga verder met je dagelijkse bezigheden, accepteren is beter dan negeren.
- vervreemding
- isolement /eenzaamheid
- gestoorde realiteitszin
- fysieke klachten
Vanaf 1970 hebben verschillende onderzoekers hun bevindingen
opgeschreven. In 2015 is het onderzoek van de heer Wismeijer
gepubliceerd.
Er kwamen steeds dezelfde geheimen op nummer 1: seksgeheimen,
op nummer 2: relatieproblemen,
op 3: ziekte,
op 4: problemen op het werk,
op 5: gevoelens
en op 6: overtredingen.
29

Als groot voorbeeld haalde hij het geheim aan van Marc-Marie Huijbregts,
‘operatie cavia’.
Marc-Marie onthulde na 10 jaar bij de Wereld Draait Door dat hij een
haarstuk had. Dit geheim beheerste zijn hele leven van ‘s morgens vroeg tot
’s avonds laat. Hij vertelde toen wat een opluchting het was om niet meer
met een geheim rond te lopen.
Het was een zeer boeiende ochtend!
Voor dit verslag; Ria van Gils
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HET BESTUUR WENST U EEN ZONNIGE ZOMER!
Lea, Irma, Kitty, Hella en Els

31

Bestuur

Voorzitter:
Lea Gorisse
 0162 450608
@ voorzitter@vrouwennetwerkoosterhout.nl
Secretaris:
Irma Bongiovanni
 0162 517363
@ secretaris@vrouwennetwerkoosterhout.nl
Penningmeester:
Kitty van Drunen
 0162 430133
@ penningmeester@vrouwennetwerkoosterhout.nl
Ledenadministratie:
Nela Bakker
 06 54 21 41 48
@ ledenadministratie@vrouwennetwerkoosterhout.nl
Eindredacteur/Webmaster:
Els Tieman
 0162 425894
@ redactie@vrouwennetwerkoosterhout.nl
Algemeen lid/Vice-voorzitter:
Hella Oostenenk
 0162 370177
@ vicevoorzitter@vrouwennetwerkoosterhout.nl
32

Contactpersonen Clubs en andere activiteiten
Coördinator/begeleider clubs Marian Wilmer
0162 433573
en leidster gastvrouwen
e-mail :
clubs@vrouwennetwerkoosterhout.nl
Bridgeleidsters
Bowlingclub
Cursussen Planning
Fietsen
Museumclub 1

Ank Smeets
Karolien Knol
Ella Pierot 06 28450024
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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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