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VOORWOORD VAN DE VOORZITTER
Beste leden van VROUWEN NETWERK OOSTERHOUT.
Bij de start van onze vereniging ligt een nieuwe uitdaging en een nieuw cursusjaar voor ons. Niemand had kunnen bedenken hoe onze wereld er momenteel
uitziet. Maar we laten ons hierdoor niet uit het veld slaan en presenteren u het
nieuwe cursusprogramma.
Het was afgelopen cursusjaar een jaar met veel saamhorigheid en vriendschap in
de groepen. Helaas kwam hieraan abrupt een einde in maart 2020.
Zoals u in het boekje kunt lezen zijn er diverse aanpassingen in het programma,
alles met in acht name van de geldende regels van het RIVM. Gezamenlijk zetten
we onze schouders eronder. Ooit komt het goed!
We gaan nu verder als Vrouwen Netwerk Oosterhout.
In onze statuten staat o.a. als doelstelling elkaar intellectueel en cultureel te
inspireren in een gezellige en ontspannen sfeer. Daar gaan we samen voor.
Ik hoop dat het weer een fijn seizoen wordt.
Lea Gorisse, voorzitter.
Spreuk:

Probeer een moeilijk moment te zien als een lenigheidsoefening voor je
geest.

P.S.
Vrouwen Netwerk Oosterhout heeft een nieuw bankrekeningnummer:
NL68RABO0352115912.
Wij verzoeken u de oude nummers te verwijderen.
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Mededelingen
Iedere Cursus en Special heeft een maximumaantal deelnemers.
De sluitingsdatum voor aanmelden is 01-07-2020.
Aanmelden.
Bij voorkeur per e-mail naar cursussen@vrouwennetwerkoosterhout.nl
U kunt ook het aanmeldingsformulier achter in het boekje gebruiken. In beide
gevallen graag de naam van de cursus/special vermelden. Mondelinge aanmeldingen worden niet gehonoreerd.
Het formulier mailt/stuurt/brengt u uiterlijk 30-06-2020 naar:
Bea Timmermans, Veerseweg 93, 4901 ZD Oosterhout  0162 455974.
Betaling dient bij inschrijving voldaan te worden.
De ontvangstdatum van de betaling is uw aanmelddatum. Met uw handtekening
op het aanmeldingsformulier of uw aanmelding per e-mail verbindt u zich tot
betaling van de cursus. Mocht een Cursus of Special door onvoldoende deelname niet doorgaan, dan vindt er uiteraard restitutie van het cursusgeld plaats.
Wilt u elke Cursus of Special onder vermelding van de naam separaat te betalen
op rek nr NL68RABO0352115912 t.n.v. VROUWEN NETWERK OOSTERHOUT.
Bij afmelding vindt geen restitutie plaats.
Enkele richtlijnen:
1.
2.
3.

Voor elke cursus/special dient u zich opnieuw aan te melden
Als u een keer verhinderd bent, geef dit dan door aan de contactpersoon
van de cursus. Een vervangster is niet toegestaan.
Ongeveer een maand na het verstrijken van de inschrijvingstermijn
(31 juli 2020) krijgt u bericht over het wel/niet doorgaan van de
cursus / activiteit.

Er zijn dit jaar 2 locaties waar cursussen worden gegeven, afhankelijk van het
aantal deelnemers:
Activiteitencentrum De Slotjes,
Slotjesveld 15,
4902 ZP Oosterhout
 0162 430032.

Pannehoef Podium voor Passie
Wilhelminalaan 57
4905 AT Oosterhout
 06-80164836

Wilt u dit boekje s.v.p. zorgvuldig bewaren.
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Cursussen en Specials seizoen 2020-2021
Terwijl het seizoen 2019-2020 volkomen stil is komen te liggen als gevolg van de
pandemie die de wereld beheerst, is er weer met veel enthousiasme gewerkt aan
het gele boekje voor het nieuwe seizoen.
Hoewel het altijd een uitdaging voor ons team blijft om “nieuwe” en “vernieuwende” onderwerpen voor het aanbod in het “gele” boekje te vinden, hopen we dat dit
ook voor het komende seizoen weer is gelukt.
Voor elke cursus en special geldt:
Het aantal deelnemers per cursus is afhankelijk van de dan geldende maatregel van het RIVM in verhouding tot de te gebruiken ruimte.
Aanmelden voor een cursus of workshop kan bij voorkeur per e-mail, of anders
middels het formulier (achter in dit boekje).
Mondelinge aanmeldingen worden niet gehonoreerd.
M.u.v. de cursus Cesargymnastiek geldt, dat het gehele cursusbedrag
betaald dient te worden bij inschrijving, ook al vindt de cursus of special
pas plaats in het volgende jaar.
Benodigde gegevens:
-

Volledige naam
Volledig adres, (mobiel) telefoonnummer en e-mailadres
Uw IBAN-bankrekeningnummer, dat u gebruikt voor betaling van de
Cursus of Special waar u zich voor inschrijft. Meldt u zich aan met het formulier vermeldt u hierop dan ook s.v.p. uw e-mailadres.

Stuur het formulier uiterlijk 30-06-2020 naar:
Bea Timmermans, Veerseweg 93, 4901 ZD, Oosterhout
(of daar in de brievenbus doen)
Het e-mailadres voor aanmeldingen:
cursussen@vrouwennetwerkoosterhout.nl
Wij hopen ook voor het nieuwe seizoen weer veel aanmeldingen te mogen
ontvangen!
De dames van het team Cursussen en Specials.
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CESAR-GYMNASTIEK
Wilt u ook onder professionele begeleiding van een ervaren oefentherapeut
sporten? Dat kan op de Cesargymnastiek op maandagochtend. Hiermee maakt u
een goed begin van de week door een uur sportief bezig te zijn met uw lijf, terwijl
u ondertussen werkt en blijft letten op een juiste houding en de juiste manier van
bewegingen. Mensen met klachten aan het bewegingssysteem kunnen heel goed
terecht in deze groepen. We willen door eenvoudige effectieve oefeningen alle
spiergroepen en gewrichten hebben aangespannen en bewogen, zonder overbelasting of pijn. De oefeningen zijn makkelijk te onthouden om ook thuis te oefenen. Goed bewegen hoeft niet moeilijk te zijn!

Maandagochtend groep 1 09.45 - 10.45 uur, groep 2 11.00 - 12.00 uur
Bij te weinig inschrijvingen worden de groepen samengevoegd, de begintijd
is dan 11.00 uur
Docente

: Anouska van den Bogaard

Aantal lessen

: 26

Aantal cursisten

: min. 10 - max. 12 per lesuur

Datums

Prijs

2020 : 07-09, 14-09, 21-09, 28-09, 05-10, 12-10, 26-10
: 02-11, 09-11, 16-11, 23-11, 30-11, 07-12
2021 : 04-01, 11-01, 18-01, 25-01, 01-02, 08-02, 22-02
: 01-03, 08-03, 15-03, 22-03, 29-03, 12-04
: € 170,00 voor 26 lessen, te voldoen bij inschrijving
of indien gewenst 50% bij inschrijving, 50% in
december 2020.
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CULTUUR
De verrassende aspecten van kunst: Jan Schippers heeft in de loop der jaren een
gevarieerd beeldbestand opgebouwd. Van prehistorie tot moderne kunst van
Egypte tot Peru, keuze te over.
De cursus begint met een overzicht van de stand van zaken in de prehistorische
kunst: onlangs zijn op Borneo de oudste muurschilderingen ontdekt. Enkele jaren
geleden kwam er het oudste vrouwenbeeldje boven de grond in Duitsland. In
Portugal ontdekte men eind vorige eeuw paleolithische kunst in de openlucht. We
zetten het allemaal eens op een rij.
En daarna? De cursisten bepalen mee wat er aan bod komt: Damien Hirst zijn
wereldberoemde tentoonstelling The wreck of the Unbelievable, waar Pfeijffer in
Grand Hotel Europa zo lovend over schrijft? Of de laatste biënnales in Venezia?
Of de mozaïekkunst van Ravenna? Of de laatste ontdekkingen van oude indiaanse culturen in Peru? Keuze te over. En verrassend zal het zijn!

Woensdagochtend 09.30 – 11.30 uur
Docent

: Jan Schippers

Aantal lessen

:8

Aantal cursisten

: min. 20

Datums
Prijs

2020 : 30-09, 14-10, 28-10, 11-11, 25-11, 09-12
2021 : 13-01, 27-01
: € 58,00, te voldoen bij inschrijving
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GESCHIEDENIS
De Eerste Wereldoorlog (1914-1918)
De periode van 1871 tot 1914 staat in de geschiedenis bekend als de tijd van de
gewapende vrede. Er heerste vrede in Europa maar intussen bewapenden de
grote mogendheden zich met nieuwe wapens zoals de mitrailleur en breidden hun
legers drastisch uit.
In juni 1914 werd in Sarajevo de Oostenrijkse troonopvolger Frans Ferdinand
samen met zijn vrouw vermoord. Het bleek de lont in het kruitvat; de grote mogendheden waren niet meer in staat een oorlog te voorkomen. De Eerste Wereldoorlog (1914-1918) brak uit en de nieuwe wapens zorgden voor een ongekende slachting onder de soldaten.
Eind 1914 liep aan het westelijk front de Duitse aanval vast in Noord-Frankrijk en
België (o.a. rond Ieper) met een loopgravenoorlog als gevolg. Aan beide zijden
probeerden de oorlogvoerenden nagenoeg tevergeefs de linie van de tegenstander te doorbreken ten koste van miljoenen slachtoffers. Eerst in 1918 slaagde de
geallieerden erin de Duitse legers terug te dringen en te dwingen tot het tekenen
van een wapenstilstand, die op 11 november 1918 werd getekend in Compiègne.
Bij de vredesbesprekingen in Versailles moest Duitsland de door de geallieerden
opgesteld vredesbepalingen ondertekenen. De bepalingen waren zwaar en
schiepen een klimaat in Duitsland, waarin Hitler kon gedijen.

Woensdagmiddag 13.30 -15.30 uur
Docent

: Bert Oudenhoven

Aantal lessen

:5

Aantal cursisten

: min. 15

Datums
Prijs

2020 : 21-10, 28-10, 04-11, 11-11, 18-11
: € 25,00, te voldoen bij inschrijving
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GESCHIEDENIS
De drie koningen in de 19e eeuw
In 1813 kwam er een einde aan de Franse overheersing in Nederland; eind
november zette Willem Frederik, de zoon van de laatste stadhouder Willem V,
voet op Nederlandse bodem na een ballingschap van 18 jaar. In december 1813
werd hij uitgeroepen tot Soeverein Vorst en in maart 1815 tot koning Willem I der
Verenigde Nederlanden, Nederland en België (1815-1830/1840).
Koning Willem 1 is door zijn ontactisch optreden is grotendeels verantwoordelijk
voor de scheiding tussen Nederland en België, die in 1830 haar beslag kreeg. Hij
is ook de koning die het door de Fransen leeggeroofde Nederland er economisch
weer bovenop wist te krijgen door de aanleg van wegen en kanalen en het
stimuleren van het bedrijfsleven.
Koning Willem II (1840-1849) is vooral bekend van zijn stoutmoedig optreden bij
Quatre Bras in de slag bij Waterloo tegen Napoleon in 1815. Hij is ook de koning
die in het revolutiejaar 1848 ‘in één nacht van conservatief liberaal werd’ en
akkoord ging met een vergaande grondwetswijziging, die door Thorbecke was
opgesteld.
Koning Willem III (1849-1890) staat niet bekend als de briljantste van het drietal
koningen. Hij was een conservatief, nukkig en opvliegend man! Hij staat bekend
als de ‘koning-bevrijder’: tijdens zijn regering werd in 1863 de slavernij in de
Nederlandse koloniën afgeschaft.

Woensdagmiddag 13.30 – 15.30 uur
Docent

: Bert Oudenhoven

Aantal lessen

:3

Aantal cursisten

: min. 15

Datums
Prijs

2021 : 13-01, 27-01, 03-02
: € 15,00, te voldoen bij inschrijving
8

KLASSIEKE MUZIEK
Geen droge muziektheorie, maar heel veel muziek beluisteren (mét geluid en
beeld) en daar omheen nuttige en inspirerende informatie. Er is geen star programma, maar de cursusleider bouwt de cursus op rond de wensen van de
deelnemers.
In het seizoen 2020-2021 gaan we kriskras door de muziekgeschiedenis en
behandelen we muzikale high lights daaruit. Dat wil niet zeggen, dat we geen
muzikale en historische verbanden leggen. We worden in onze muziekkeuze ook
geleid door de seizoenen, de actualiteit of wat toevallig ter sprake komt. Daarom:
een cursus met veel variatie!
Gezamenlijk concertbezoek behoort ook tot de mogelijkheden. Bent u op zoek
naar een relaxte, inspirerende en informatieve invulling van uw vrije tijd en wilt u
kennismaken met vele aspecten van de klassieke muziek of uw bestaande kennis
verdiepen, schrijf u dan in.

Dinsdagochtend 10.00 – 12.00 uur
Docent

: Leo Wolfs

Aantal lessen

:8

Aantal cursisten

: min. 20

Datums

2020 : 17-11, 24-11, 01-12, 15-12
2021 : 16-03, 23-03, 30-03, 06-04

Opmerking

: bij de start van de cursus zal een kleine bijdrage
worden gevraagd voor het lesmateriaal dat wordt
samengesteld door de docent

Prijs

: € 90,00, te voldoen bij inschrijving
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KUNSTGESCHIEDENIS
Surrealisme
Bij het surrealisme is de visuele en tekstuele verbeeldingskracht losgemaakt van
het verstand en de logica, waardoor het onderbewustzijn in staat is onthullende,
suggestieve voorstellingen te scheppen. Het toeval bepaalt dat absurde, zins
begoochelende fantasieën in zowel 2- als 3-dimensionale afbeeldingen ontstaan.
Deze voorkeur voor de vormgeving van het onbevattelijke kenmerkt ook het
surrealisme. Spontane uitingen zonder tussenkomst van het verstand, het ‘psychisch automatisme’, is zowel in de surrealistische literatuur als in de beeldende
kunst een belangrijk middel om uitdrukking te kunnen geven aan dat wat zich
afspeelt in het onderbewustzijn.

Beroemde namen: André Breton, Salvador Dalì, Joan Miró

Donderdagochtend van 09.30-11.30 uur
Docent

: Carla van Bree

Aantal lessen

:4

Aantal cursisten

: min. 20

Datums
Prijs

2020 : 24-09, 01-10, 29-10, 05-11
: € 38,00, te voldoen bij inschrijving
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LITERATUUR
Een Cursus Literatuur bij Jan Schippers
Vroeger op school las je voor je lijst, nu lees je voor de lust van het lezen, voor je
plezier, je ontspanning. Soms geeft echter de inspanning die je moet doen om
een wat minder toegankelijk boek te lezen je meer plezier dan de gemakkelijke
boeken.
Wij gaan de uitdaging aan wat minder voor de hand liggende boeken te lezen.
Soms duiken we zelfs een pareltje op uit het verleden. Misschien staat Couperus
zijn Noodlot wel op de lijst. Een Britse professor bepleitte onlangs een herdruk
van de Engelse vertaling. Maar ook de nieuwe Pascal Mercier, die u misschien
kent van Nachttrein naar Lissabon, staat klaar: Het gewicht van de woorden. De
titel zegt het eigenlijk al: GEEN LICHTE KOST. Maar wat een plezier, dat wij
zoiets mogen lezen!

Vrijdagochtend 09.30 – 11.30 uur
Docent

: Jan Schippers

Aantal lessen

:8

Aantal cursisten

: min. 20

Datums
Prijs

2020 : 04-09, 25-09, 16-10, 06-11, 27-11, 18-12
2021 : 15-01, 05-02
: € 50,00, te voldoen bij inschrijving
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SCHILDEREN EN TEKENEN
Zowel tekenen als schilderen komen aan bod tijdens de lessen. Cursisten bepalen zelf hun onderwerp dat -naar keuze- gezamenlijk of individueel wordt uitgevoerd.
Het komende seizoen zijn er een aantal nieuwe aandachtspunten nl:
- de mogelijkheden van Oost-Indische inkt, met dit materiaal kun je zowel
schilderen als tekenen, grof of fijn werken;
- werken met contrasten (zie het zwart/wit);
- de opbouw van een landschap of stilleven. Dus hoe en wat van eerste
begin tot eindresultaat;
- hoe verschillende materialen te combineren, bijvoorbeeld het maken van
een tekening op een geschilderde achtergrond.

Maandagochtend 10.00 – 12.00 uur
Docente

: Evelijn van Groenland

Aantal lessen

: 20

Aantal cursisten

: min. 10, max. 12

Datums

Prijs

2020 : 28-09, 05-10, 12-10, 19-10, 26-10,
02-11, 09-11, 16-11, 23-11, 30-11
2021: : 04-01, 11-01, 18-01, 25-01, 01-02,
08-02, 15-02, 22-02, 01-03, 08-03
: € 99,00, te voldoen bij inschrijving
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Tai Chi / Qigong
Wekelijks rustig bewegen d.m.v. eenvoudige oefeningen, helpt je je lijf soepel te
houden en spanningen of klachten die er bestaan op te lossen of te verminderen.
Na de les voel je je lichter, opgeruimder.
Deze vorm van bewegen is voor iedereen toegankelijk.
Veel oefeningen kunnen zittend gedaan worden.
Wat levert het je op? Sterkere beenspieren en steviger op je benen staan (Valpreventie!!!!), soepeler in je lijf.
Je leert hoe je je hoofd kunt ontspannen en wordt rustiger en krijgt meer energie.
Kort gezegd je kunt meer genieten van wat er is en je slaapt beter.
Oefen je thuis, dan ga je nog sneller vooruit en maak je je de oefeningen eigen,
met alle voordelen van dien.

Maandagmiddag 14.00 – 15.00 uur
Docente

: Henny Zerstegen

Aantal lessen

: 10

Aantal cursisten

: min. 8, max. 14

Datums
Prijs

2020 : 14-09, 21-09, 28-09, 05-10,12-10, 26-10,
02-11, 09-11, 16-11, 23-11
: € 110,00, te voldoen bij inschrijving
13

WIJNPROEVERIJ
“Druivensoort en land/gebied van herkomst”
Deze middag laten wij u in een informele setting een reeks van exclusieve wijnen
proeven in combinatie met passende amuses.
Gastheer Dré de Jong laat de deelnemers 3 witte van één druivensoort en 3 rode
wijnen van één druivensoort uit diverse gebieden van herkomst proeven.
Met begeleiding en uitleg van een deskundige worden 3 witte wijnen en 3 rode
wijnen geserveerd, vergezeld van stokbrood met boter en 6 kleine hapjes afgestemd op de te proeven wijn.
Tekst en uitleg over het gepresenteerde thema en wijnen zal voorafgaand aan de
proeverij worden gegeven.

Donderdagmiddag 13.30 – 16.30 uur bij:
: Chefz Proeflokaal
Markt 14
4901 EP Oosterhout
Docent

: Dré de Jong

Aantal cursisten

: min. 15, max. 30

Datum
Prijs

2020 : 22-10
: € 18,50, te voldoen bij inschrijving
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WORKSHOP “BLOEMPOTTEN SCHILDEREN”
Wat is er nu leuker dan de huiskamer, keuken of tuin op te vrolijken met een
bloempot, die je zelf beschilderd hebt!
In deze workshop worden de potten met acrylverf beschilderd en er zijn voorbeelden, die nagemaakt kunnen worden. Maar een eigen idee is natuurlijk ook leuk!
Als de pot is beschilderd en de verf droog, wordt er ook nog een gezellig plantje
in gezet, dus naar het tuincentrum hoeven we ook niet meer!

Woensdagmiddag 13.30 – 16.30 uur
Docente

: Mw. Helma van Dinther

Aantal deelneemsters

: min. 15, max. 20

Datum

: 25-11

Prijs

2020

: € 23,50 (inclusief materiaal, plantje en kopje
koffie/thee) te voldoen bij inschrijving
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CLUBS
Om aan een club te kunnen deelnemen dient men lid te zijn van onze vereniging.
WOORD VAN DE VOORZITTER
Ik wil de dames clubleidsters graag attent maken op het volgende.
Onze clubcoördinator kan haar functie alleen maar goed uitoefenen als ze door
alle clubleidsters op de hoogte wordt gehouden van de veranderingen binnen de
clubs, o.a. in verband met wachtlijsten. Daarom een verzoek van mij aan de
clubleidsters om elke mutatie aan haar door te geven.

COÖRDINATOR CLUBS
Wat is de taak van de coördinator?
Het woord zegt het al. Zij coördineert de clubs, overlegt met het bestuur en de
clubleidsters. Zorgt dat de clubs goed blijven draaien en houdt ledental van de
clubs in de gaten. Ook dat reserveleden, als er een plaats vrijkomt, met voorrang
deze plaats innemen. Stuurt elk jaar op tijd een programmaoverzicht toe. Organiseert eenmaal per jaar een clubleidsters bijeenkomst. Dit ter bevordering van de
samenwerking en om de clubleidsters de gelegenheid te geven te vertellen hoe
de sfeer is binnen de club, hoe het programma voor het komend jaar eruitziet en
of er nog nieuwe leden bij kunnen. Wisselt ideeën met andere clubs uit en staat
open voor een gezamenlijke activiteit.
Tevens zorgt zij dat de clubleidsters in het clubs- en cursussenboekje uitgebreide
informatie over de club plaatsen.
Clubcoördinator Marian Wilmer
clubs@vrouwennetwerkoosterhout.nl
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BOWLINGCLUB
De club speelt iedere 14 dagen op donderdagmiddag van 14.00-15.00 uur in
Bistro ‘MERLIJN’, Klappeijstraat 8 Oosterhout,  0162 436961.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar wat te drinken.
Contactpersoon Ella Pierot
:  0162 470829 / 06 28450024
Speeldatums
2020: 01-10, 15-10, 29-10, 12-11, 26-11, 10-12,
2021: 21-01, 04-02, 18-02, 04-03, 02-04,15-04, 29-04, 13-05
BRIDGE
De club speelt iedere 14 dagen op dinsdagmiddag van 13.30-16.15 uur op een
nader te bepalen locatie.
Voor het aanmelden geldt een aparte regeling. Wie al lid is van deze bridgeclub
hoeft zich NIET opnieuw aan te melden. U bent automatisch ingedeeld.
Nieuwe leden kunnen zich aanmelden bij de contactpersonen:
Karolien Knol
:  0162 422559
Ank Smeets
:  0162 450272
Speeldatums 2020: 15-09, 29-09, 13-10, 27-10, 10-11, 24-11, 15-12
2021: 12-01, 26-01, 09-02, 23-02, 09-03, 23-03, 13-04
HANDWERKCLUB
Eens per maand, op donderdagochtend van 10.00-12.00 uur, komt een aantal
dames bij elkaar om te handwerken. Ieder maakt dan iets naar eigen keuze. De
donderdagen staan steeds vermeld in de Nieuwsbrief.
Contactpersoon Christine Hietkamp
:  0162 435673
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EXCURSIES
De zomerexcursie komt te vervallen.
De volgende datums zijn voor de dagexcursies vastgesteld:
2020: de dagexcursie komt te vervallen
2021: nog nader te bepalen
Let u bij uw betaling voor de excursies op het juiste rekeningnummer:
NL68RABO0352115912 t.n.v. VROUWEN NETWERK OOSTERHOUT o.v.v.
excursies.
Excursie leidsters:
Agnes Razenberg
Nel Filius
Algemeen

:  agnesrazenberg@hotmail.com
:  0162 433367
:  nelleke52@ziggo.nl
:  076 5813781
: excursies@vrouwennetwerkoosterhout.nl

Correspondentieadres: Nel Filius, Lange Akker 233, 4847 KM Teteringen
EXCURSIERICHTLIJNEN
1.

Aanmelding
Aanmelding voor een excursie kan uitsluitend geschieden via e-mail, de
website of eventueel per post. Betaling van het verschuldigde bedrag per
omgaande op reknr. NL68RABO0352115912 tnv VROUWEN NETWERK
OOSTERHOUT o.v.v. Excursies.

2.

Bevestiging
Bij doorgaan van de excursie krijgt u bericht via e-mail of eventueel per post.
U krijgt ook bericht als de excursie onverhoopt NIET doorgaat.

3.

Inschrijving
Dit gebeurt op volgorde van binnenkomst. Een excursie gaat door bij minimaal 40 aanmeldingen. Bij veel aanmeldingen zal indien mogelijk een grotere bus ingezet worden, maar alleen als het programma dit toelaat. Zo niet,
dan wordt u op de wachtlijst geplaatst. U krijgt bericht als u alsnog kunt
deelnemen.
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4.

Annulering
Wanneer u verhinderd bent, geeft u dit direct door aan de excursieleidsters.
Mogelijk kunt u iemand anders vragen uw plaats in te nemen.
Met uw betaling werd uw inschrijving definitief; wij storten geen geld terug.

5.

Reisgenote(n)
Het is fijn met een vriendin of bekende deel te nemen aan een excursie. U
kunt bij uw aanmelding doorgeven of u een reisgenote mee wenst te nemen.
Uw reisgenote moet zich ook zelf aanmelden en vermelden dat ze graag
met u wil reizen.

6.

Introducees
Introducees kunnen mee, maar eigen leden hebben altijd voorrang, tenzij
anders vermeld. De toeslag bedraagt € 3,00 p.p. per excursie.

7.

Vertrek
De opstapplaats is bij De Bunthoef, Bloemenhof 2, Oosterhout
(parkeerterrein winkelcentrum Zuiderhout). Zorg dat u op tijd bent, want wij
vertrekken precies op de aangegeven tijd. Mocht er onverhoopt verlaat zijn,
belt u dan meteen de excursieleidsters.

8.

Verzekering
Tijdens de busrit bent u verzekerd. Daarbuiten is er geen verzekering en
bent u zelfverantwoordelijk.

9.

Uitvoering van een excursie
Een excursie wordt uitgevoerd zoals in de Nieuwsbrief beschreven. De leiding behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de reisroute
en/of de bestemming, als hiervoor redenen zijn.

10. Aansprakelijkheid
VROUWEN NETWERK OOSTERHOUT stelt zich niet aansprakelijk voor
schade of letsel door welke oorzaak dan ook ontstaan. Evenmin voor verlies,
diefstal of beschadiging van eigendommen.
11. Heeft u wensen of ideeën voor eventuele reisdoelen, laat u het ons dan
weten. Wij zullen er zo veel mogelijk, rekening mee houden. Ook op- en/of
aanmerkingen zijn van harte welkom.
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FIETSCLUB
Iedere woensdagmorgen om 10.00 uur verzamelt zich op het plein voor de Hema
een groep dames in wisselende samenstelling om weer een gezellige ontspannen
fietstocht te maken. Met tijdens de zomermaanden (mei t/m september), eens per
maand een dagtocht zodat we dan een grotere omgeving kunnen verkennen.
Ieder lid van onze vereniging is van harte welkom.
Contactpersonen : Maria Timmers
 06 13800748
: Roos Thijsen
 06 21624498
GESPREKSGROEP
Deze groep komt elke tweede dinsdag van de maand om 14.00 uur bij elkaar,
roulerend bij één van de leden thuis. De meest uiteenlopende zaken worden
besproken. Ieder probeert zich zoveel als mogelijk is op het onderwerp voor te
bereiden.
Contactpersoon Nelly Post
:  0162 429417
KOOKCLUB
Een aantal maal per jaar van 17.30 - 21.30 u wordt er door een groep enthousiaste kokkinnen een kookworkshop georganiseerd. Dit jaar in Dorpshuis De Brink,
Brink 2a, Den Hout. Onder leiding van een kok koken verschillende kooktechnieken aan de orde en leren wij daar de fijne kneepjes van het vak. De recepten
krijgen we op papier en kunnen we thuis nog eens proberen.
2020 : 30-09, 25-11
2021 : 10-02
Contactpersoon : Marijke Schooleman
 0162 422720
marijkeschooleman@outlook.com
MEERDAAGSE REIZEN
In VROUWEN NETWERK OOSTERHOUT verband worden meerdaagse reizen
aangeboden. Ieder jaar worden reizen naar verschillende landen en steden
gemaakt. Datums en reisdoel worden altijd ruimschoots op tijd aangekondigd.
Contactpersoon : M. Landlust
 0162 426974
marijkelandlust@hotmail.com
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MUSEUMCLUBS
Er zijn 5 museumclubs, onafhankelijk van elkaar en ieder met een eigen programma. De vaste uitstapdag van M1 en M4 is dinsdag, van M2 en M5 woensdag
en van M3 donderdag, tenzij de planning dit verhindert. Er kan onderling alleen
worden gewisseld van groep na overleg met de groepsleidsters.
De contributie bedraagt € 75,00 per jaar, te voldoen begin januari.
Van dit bedrag worden o.a. reiskosten en rondleidingen vergoed. De entreekosten en consumpties zijn voor eigen rekening. Een museumkaart is aan te
raden.
Voor de museumclub dient u zich jaarlijks opnieuw op te geven. Het lidmaatschap
geldt per kalenderjaar. Bij verhindering of tussentijdse beëindiging wordt geen
contributie terugbetaald.
U kunt ook ingeschreven worden als reserve lid. U kunt dan gebeld worden als
een van de vaste leden verhinderd is. Dit kost € 11,00 per uitstap.

MUSEUMCLUB 1
2020 : 22-09, 20-10, 17-11
2021 : 19-01, 16-02, 16-03, 06-04, 04-05
Inlichtingen: Netty van Gerven
 06 22953195
 nvgerven@ziggo.nl
Lidy Bodmer
 06 24203644
 lidybodmer@gmail.com
De contributie à € 75,00 s.v.p. begin januari 2021 overmaken
o.v.v. ‘lidmaatschap ‘museumclub 1’
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MUSEUMCLUB 2
2020: 09-09, 14-10, 11-11
2021: 13-01, 10-02, 10-03, 14-04
Inlichtingen: Joke Bartz
 0162 456430
 jokebartz@casema.nl
Marianne Michielsen
 0162 453854 / 06 37732271
 maa.michielsen@gmail.com
De contributie à € 75,00 s.v.p. begin januari 2021 overmaken op
rekening nummer NL37RABO0143536206
t.n.v. J. Bartz-Bongaarts o.v.v. ‘lidmaatschap museumclub 2’

MUSEUMCLUB 3
2020 : 10-09,08-10, 12-11
2021 : 14-01, 11-02, 11-03, 08-04
Inlichtingen: Liesbeth Hartendorp
 0162 424692 / 06 11103053
 lieshartendorp@yahoo.com
Ineke van Woerden
 0162 455991/ 06 23594394
De contributie à € 75,00 s.v.p. begin januari 2021 overmaken op
rekening nummer NL70ABNA0865424861
t.n.v. M.G.A. Salewicz van Riel, o.v.v. ‘lidmaatschap ‘museumclub 3’

MUSEUMCLUB 4
2020 : 13-10, 10-11, 08-12
2021 : 12-01, 09-02, 09-03, 13-04
Inlichtingen: Joyce van Norden
 06 196165532
 joyce.van.norden@gmail.com
Corrie Stoop
 0162 458407
 c.stoopkanters@gmail.com
De contributie à € 75,00 s.v.p. begin januari 2021 overmaken op
rekening nummer NL22ABNA0630736456
t.n.v. C. Stoop o.v.v. ‘lidmaatschap museumclub 4’

22

MUSEUMCLUB 5
2020 : 09-09, 14-10, 11-11
2021 : 13-01,10-02, 10-03, 14-04
Inlichtingen: Ellen de Haas
 0162 450530 / 06 20090799
 ellendehaas45@outlook.com
Eugenie Lanting
 0162 452788 / 0618165921
 elanting@casema.nl
De contributie à € 75,00 s.v.p. begin januari 2021 overmaken op
rekening nummer NL32RABO0315890843
t.n.v. E.P.M. Lanting Pladet o.v.v. ‘lidmaatschap museumclub 5’

MUSICEREN VOOR EN MET ELKAAR
Al vele jaren spelen wij piano solo en quatre-mains. Ook andere muziekinstrumenten zijn welkom. Zo kunnen we ons repertoire uitbreiden.
Op de eerste dinsdagmiddag van elke maand komen we bij elkaar om te oefenen
en ons spel te laten horen.
Het niveau van spelen is niet belangrijk. Als u maar plezier in het muziek maken
heeft. Iedereen die een muziekinstrument bespeelt is van harte welkom.
Contactpersoon Marijke Schooleman  0162 422720
 marijkeschooleman@outlook.com
THEMABIJEENKOMSTEN
Eenmaal in de maand wordt er een thema-ochtend verzorgd die voor alle leden
toegankelijk is. Ook belangstellenden zijn, tegen een kleine vergoeding, van harte
welkom.
De Kerstviering, Nieuwjaarsbijeenkomst en de Algemene Ledenvergadering
vallen ook onder de themabijeenkomsten maar deze zijn alleen voor leden
toegankelijk. Info hierover vindt u in de Nieuwsbrief.
De datums voor het komend seizoen zullen in de Nieuwsbrieven worden vermeld.
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TUINCLUBS
Er zijn drie tuinclubs die iedere maand iets ondernemen. Een tuinbezoek, lezing,
demonstratie of een workshop. Ook wordt er wel bij de leden thuis afgesproken
om de tuin aldaar te bewonderen. In de zomer wordt er een dagtocht gepland.
Voor informatie kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen:
Tuinclub ‘De Dotters’

Ans Leijten

 0162 450448
 aleijten@casema.nl
Tuinclub ‘De Tuinfluiter’ Joke van Campenhout
 0162 453684
 jokevancampenhout@gmail.com
Tuinclub ‘Passie- Bloem’ Dicky du Pré
 06 30138793
 pcaccount@zonnet.nl
Voor het komend seizoen zijn de volgende datums gepland onder voorbehoud:
2020: 16-09, 21-10, 18-11, 16-12
2021: 20-01, 17-02, 17-03, 21-04, 19-05, 16-06, 21-07, 18-08
ZONDAGCLUB
Ieder lid van Vrouwen Netwerk Oosterhout is welkom voor een gezellig samenzijn
om 11.00 u op de eerste zondag van de maand (voor het adres: zie de agenda in
de nieuwsbrief).
Soms wordt er tijdens het koffiedrinken spontaan een afspraak gemaakt om bijv.
ergens te gaan lunchen of om samen iets te ondernemen.
Contactpersoon Ineke Bogers

 06 38103597
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AANMELDINGSFORMULIER CURSUSSEN/SPECIALS
Ondergetekende,
Naam
.....................................................
Adres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Postcode/woonplaats

...........................................



...........................................................



...........................................................

Bankrekeningnummer (IBAN)

.......................................

neemt deel aan de volgende cursus(sen) en/of workshop(s):
Cursus

......................................................

Cursus

......................................................

Special

......................................................

Gelieve elke cursus of special separaat te betalen op rekeningnummer
NL68RABO0352115912 van Vrouwen Netwerk Oosterhout o.v.v. naam
cursist en cursusnaam of workshop.
Bij onverhoopte afmelding vindt geen restitutie plaats!
U bent pas ingeschreven als het bedrag op bovenstaand rekeningnummer is
ontvangen.
Handtekening:

.......................................

Met uw handtekening verbindt u zich de cursus te volgen (zie mededelingen en
aanwijzingen).
Email

cursussen@vrouwennetwerkoosterhout.nl

Postadres

Veerseweg 93
4901 ZD Oosterhout
25

