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<<< HET BESTUUR WENST IEDEREEN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2020 >>> 

 
 

 
CONTRIBUTIE  

 
We verzoeken jullie om de contributie van € 53,50 voor 31 januari a.s.over te maken 

 op ons bankrekeningnummer:  
IBAN nl24rabo0107018462  

 

 
 
Jaarthema voor 2020: Vier je successen, het is een feest waard! 
 
AANKOMENDE ACTIVITEITEN: 
 
Dinsdagmiddag 14 januari: Filmmiddag 
Locatie:  Kapelweg 27  (bij Dinie de Bresser) 
Aanvang: 13.30 uur 
Kosten: € 1,00 p.p. 
We kijken naar de film: LION. Een Indiase jongen komt per ongeluk op een trein die hem duizenden 
kilometers ver weg brengt, ver van zijn familie. Na wekenlang in zijn eentje in de straten van Calcutta te 
overleven wordt hij geadopteerd door een Australisch echtpaar. Als hij 30 jaar is gaat hij op zoek naar zijn 
familie en de plek waar hij vandaan komt. 
Met dank aan Mia Welvaarts. 
Opgeven bij Dinie: tel. 0499 371598, ddebresser@ziggo.nl  
 
Maandag 3 februari: thema avond met transgender Angela van Bebber (afdeling De Beerzen) 
Locatie: Café de Zwaan, Hoogdijk 32, Middelbeers 
Aanvang: 19.30 uur 
Kosten: € 5,00 p.p. incl. koffie/thee 
Opgeven en betalen via bijgevoegde lijst of bij een bestuurslid 
 
Maandagavond 10 februari: lezing door Jeanny Janssen-Walraven (afdeling Oirschot) 
Jeanny Janssen-Walraven werkt al jaren in het Catharina Ziekenhuis als senior CT Laborante. In deze tijd 
van preventieve onderzoeken is het belangrijk te weten wat er allemaal mogelijk is en op wat voor een 
manier. In de meeste gevallen gaat dat door middel van straling. 
Jeanny komt ons uitleggen wat een onderzoek met Röntgen, MRI en Scan betekent. Hoeveel straling er vrij 
komt etc. Het wordt een interessante avond waar wij niet alleen hoeven te luisteren. 
Locatie:  Theater Restaurant, SCC De Enck, Oirschot. 
Tijd:   19:30 uur. 
Kosten:  € 2,00 voor leden, € 5,00 voor introducees, inclusief koffie/thee. 
Opgeven en betalen via bijgevoegde lijst of bij een bestuurslid. 

 
Dinsdag 11 februari : JAARVERGADERING in de Prinsenhof (z.o.z.) 
Tijd:   19.30 uur 
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DINSDAG 11 FEBRUARI JAARVERGADERING 

 
Locatie:  Prinsenhof  
Aanvang:  19.30 uur  
Agenda: 

1. Opening en mededelingen 
2. Jaarverslag en financieel verslag, vaststelling kascommissie 
3. Bestuursverkiezing:  Gerry van Genugten en Dinie de Bresser zijn aftredend en herkiesbaar

 4. Informatie over aankomende activiteiten 
5. Rondvraag 

 
Na de pauze laat Mia Welvaarts een film zien over haar reis naar Kreta. 
 

 
Dinsdag 18 februari: Busreisje naar Elburg “Bijbelverhalen in Zand” (met Oirschot en de Beerzen) 
 
Aad Peter is verhalenverteller en op zijn initiatief heeft hij 3 loodsen in Elburg omgetoverd in het grootste 
indoor zandsculpturen festijn van Europa. Het zijn Bijbelse zandsculpturen. Uit heel de wereld zijn de beste 
beeldhouwers aangetrokken om dit verhaal weer te geven. 
Eén van ’s werelds grootste binnen-zandprojecten, met zo’n 4000 m3 zand, tientallen sluisdeuren, 1000 
jaren oude olijfbomen, botters en beeldhouwwerken komen de verhalen van onze cultuur van bijbels en 

botters tot stand. Je kijkt je ogen uit! Zoveel en zo mooi! Kijk alvast op 
www.zandverhalen.nl 
Opstapplaats: parkeerplaats Joriszorg in Oirschot (evt ook in Best bij voldoende 
deelname). 
 
Vertrek: 9.00 uur. Thuiskomst ongeveer 17.30 uur. 
Kosten: € 53,00 p.p. (busreis, entree, koffie/thee met gebak en lunch). 
Opgeven en betalen via bijgevoegde lijst of bij een bestuurslid vóór 28 januari.  

 
 
Dinsdagavond 10 maart: Film “The Wife  ” (afdeling Oirschot)   
 
Joan Castleman is een opvallende schoonheid met onberispelijke referenties. Veertig jaar heeft ze haar 
eigen talent, dromen en ambities opgeofferd voor haar charismatische man Joe en zijn succesvolle literaire 
carrière. Ze heeft altijd zijn ontrouw en excuses genegeerd met gratie en humor. Hun huwelijk is gebouwd 
op ongelijke compromissen en Joan staat op het punt haar breekpunt te bereiken. Aan de vooravond van de 
uitreiking van Joe's Nobelprijs voor de Literatuur confronteert ze hem met het grootste offer van haar leven 
en het geheim van zijn carrière.  
 
Locatie:  Theaterzaal, SCC De Enck, Oirschot. 
Aanvang:  19:30 uur met koffie/ thee. Aanvang film: 20.00 uur. 
Kosten:  € 5,00 voor leden; € 8,00 voor niet-leden. 
Opgeven en betalen via bijgevoegde lijst of bij een bestuurslid. 
 
Woensdagavond 11 maart: Kringactiviteit tijdens de Vrouwenweek “Tradities hebben een verhaal”  
 
“Eieren kleuren met Pasen, ontbijtje op bed met Moederdag en kaarsjes uitblazen op een verjaardag zijn 
gewoonten waarbij wij niet nadenken waarom wij het doen. Sterker nog: wij hebben het gevoel dat iedereen 
het doet en dat het altijd zo gedaan is. Dat komt omdat wij hier te maken hebben met TRADITIES. 
Tradities zijn gewoonten en gebruiken die van generatie op generatie worden doorgegeven. Dat doorgeven 
gebeurt onbewust. Vrouwen hebben in het doorgeven van tradities een belangrijke rol. Zij hebben immers 
vanaf de geboorte een bijzondere band met hun kinderen. Maar tradities neem je ook over van je vader, 
grootouders, omgeving en school. 
Tradities ontstaan niet zo maar. Ze moeten een functie hebben en met de tijd meegaan. Stamppot maken 
en eten is een oude traditie. Ooit ontstaan omdat mensen op een open vuur moesten koken. Tegenwoordig 
heb je ook al Surinaamse en Turkse stampotten met een pittige smaak, dat komt omdat wij inmiddels in een 
multiculturele samenleving leven. 
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Een kenmerk van een traditie is dat er een historisch verhaal over te vertellen is. Die verhalen ga ik u 
vertellen. Daarmee krijgen uw dagelijkse tradities ineens diepgang. Mijn lezing is een feest van herkenning!” 
 
Spreekster Ineke Strouken was 32 jaar lang directeur van het Nederlands Centrum voor Volkscultuur. 
 
Locatie:  Gemeenschapshuis 'Den Tref', Alexanderhof 7, Hapert 
Tijd:   20:00 uur. 
Kosten:  € 5,00 p.p. 
Opgeven en betalen via bijgevoegde lijst of bij een bestuurslid voor 1 maart 2020 

 
Dinsdagavond 17 maart: Remedica presentatie “Kom in Beweging” 
 
Een voorlichtingsbijeenkomst over het belang van een optimale vitaliteit op latere leeftijd en de invloed 
daarvan op onze zelfstandigheid & afhankelijkheid. 
Thema’s zijn: Spieren & gewrichten 

Gevoelige en droge huid, ogen en slijmvliezen 
Voeding 
Mobiliteit 
CBD olie 

Er zijn verschillende spelvormen waarmee waardevolle prijzen gewonnen kunnen worden. In de pauze is er 
gelegenheid om kennis te maken met de verschillende producten die gericht zijn op gezondheid en leefstijl 
voor senioren. Ter besluit van de bijeenkomst ontvangt iedereen een goodiebag met informatie en 
probeerproducten voor een gezonde leefstijl. 
 
Locatie:   Prinsenhof  
Tijd:    20.00 uur  
Kosten:   € 2,00 p.p. voor leden, € 4,00 p.p. introduce(é)s, inclusief koffie/thee   
Opgeven en betalen via bijgevoegde lijst of bij een bestuurslid. 
  
Dinsdag 24 maart: Spelletjesmiddag 
 
Locatie:  Kapelweg 27  (bij Dinie de Bresser) 
Aanvang: 13.30 uur 
Kosten: € 1,00 p.p. 
Opgeven en betalen via bijgevoegde lijst of bij een bestuurslid. 
 

Donderdag 26 maart: Thema avond met Cindy de Koning. (met afdeling Oirschot) 
 
Cindy de Koning is een bekend gezicht van het regionale NOS journaal en Omroep 
Brabant. Zij doet dit al vele jaren en kan ons veel interessante verhalen vertellen over 
haar carrière als omroepster. De ontmoetingen die zij heeft gehad, haar voorbereiding 
op een nieuwsuitzending, de samenwerking met de NOS en nog vele andere zaken 
komen aan de orde. 
U kunt Cindy vaak zien vanaf 13.00 uur op NPO 1 in het NOS journaal. 
 
Locatie:   De Burgemeester, Markt 21 in Oirschot. 
Tijd:   20:00 uur. 
Kosten:  € 2,00 p.p. voor leden, € 5,00 p.p. voor introduce(é)s, inclusief koffie/thee. 
Opgeven en betalen via bijgevoegde lijst of bij een bestuurslid. 
 
Dinsdagavond 31 maart: L& W bijeenkomst (Kringactiviteit) “Verbondenheid met de aarde” 
 
Op dinsdag 31 maart 2020 wordt namens de L&W werkgroep (levensbeschouwing en welzijn) van Kring 
Brabant Zuid Oost een lezing aangeboden verzorgd door diaken pastor Wilfred van Nunen. Hij gaat daarbij 
uit van de Hongerdoek van dit jaar met als thema Verbondenheid met de aarde. Ook gaat hij uit van de 
encycliek Laudato si van paus Franciscus.  
 
Locatie:   Café ‘t Zand, Bestseweg, Oirschot.  
Tijd:    20.00 uur  
Kosten:   € 5,00 p.p. 
Opgeven en betalen via bijgevoegde lijst of bij een bestuurslid voor 21 maart 2020 
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Dinsdag 14 april:  Volksdansavond in ’t Tejaterke, Best 
 
De jaarlijkse volksdansavond voor de volksdansgroepen uit de regio Eindhoven, inclusief de groepen uit 
Best, Oirschot en de Beerzen. 
Aanvang:   20.00 uur 
Kosten:   € 5,00 p.p. inclusief koffie/thee 
Opgeven en betalen via bijgevoegde lijst of bij een bestuurslid. 
Contactpersoon: Ria van de Sande: tel. 396522, e-mail: fransvandesande@tiscali.nl 
 
Woensdag 15 april: Provinciale jaarvergadering in ‘De Noordkade’ in Veghel.  
 
Het avondprogramma, Cabaret Roux-la-la, is open voor alle leden, maar vol is vol. Toegang is gratis. 
Onder voorbehoud van vervoer. Aanvangstijd wordt later doorgegeven. 
 
Woensdag 29 april: Ardennerwandeling 
Elk jaar doen enkele dames uit de Beerzen mee met een dagreis wandelen in de Ardennen. De kosten zijn 
€ 52,50 incl. bus, koffie met gebak en diner. Als er interesse is om mee te doen informeren we verder. 
 
Dinsdag 16 juni: Dagexcursie naar Rotterdam (met afdeling Oost-West-Middelbeers) 
 

Wij rijden ’s morgens eerst naar Terheijden voor koffie/thee met 
gebak en daarna door naar Rotterdam voor een ‘Splashtour’ en 
bezoek aan de Euromast. Vanaf de gele ‘splashtour’ bus zien we 
de meest bijzondere en mooiste plekjes van de stad. Dan komt 
de ‘splash’: de spectaculaire duik in de Maas. De bus blijkt ineens 
ook een zeewaardige boot die verder door het water langs de 
spectaculaire skyline van de stad vaart! Bij de Euromast is er de 
mogelijkheid om de lunch te gebruiken (eigen rekening). 
’s Middags rijden we nog een korte rondrit door Rotterdam en 
maken een stop bij de grootste foodmarkthal. Rond 17.30 uur 
staat er een heerlijk diner klaar en rijden we vervolgens weer 
huiswaarts.  

 
Kosten:  € 92,50 p.p., introducés ook welkom (vol=vol).  
Opgeven en betalen via bijgevoegde lijst of bij een bestuurslid 
  
ALVAST IN DE AGENDA ZETTEN (meer informatie in de volgende nieuwsbrief in april) 
Woensdagavond 20 mei: Thema avond afdeling de Beerzen over Bewindvoering 
Locatie: De Kerk in Oostelbeers 
 
Computercursussen 
Binnen Vrouwen van Nu Noord-Brabant zijn de Wegwijzers actief. De wegwijzers van onze provincie zijn 
een viertal vrouwen. Zij verzorgen diverse computercursussen en komen op verzoek naar jullie afdeling of 
kring. Hebt je een groepje (vanaf 6 personen) dat een cursus wil volgen, dan komen zij graag naar je toe. 
Er is interesse vanuit Oirschot en de Beerzen voor onderstaande cursussen: 

1. “Wegwijs op de computer; hoe sla ik mijn documenten op zodat ik die weer terugvind?”. 
en  2. “Een digitaal fotoboek maken” 
 
Heb je interesse om mee te doen geef het dan even door aan het bestuur. 
 
Bidprentjes 
Bidprentjes zijn een bron van gegevens voor mensen die aan stamboomonderzoek doen. Ze 
vertegenwoordigen ook een belangrijke cultuurhistorische waarde. Erfgoedvereniging Dye van Best heeft in 
de loop der jaren al duizenden bidprentjes verzameld van personen die op de één of andere manier met 
Best te maken hebben gehad. Bidprentjes worden gescand en opgeslagen in het archief van de 
erfgoedvereniging. Dus gooi uw bidprentjes niet bij het oud papier, maar neem contact op met: 
 
Nico Vogels    tel: 0499-372132  nrmvogels@onsbrabantnet.nl 
Rianne Martens   tel: 06-11342530  rmartens.p@hotmail.com 



 

- 5 - 

ACTIVITEITENFORMULIER VROUWEN VAN NU BEST VOORJAAR 2020 
 
Dit formulier inleveren bij een bestuurslid.  
(Opgeven per e-mail mag ook, dan graag het verschuldigd bedrag overmaken op de bankrekening) 
 
Naam................................................................... Adres..................................................................... 
 

 
Activiteit 

 
Datum 

 
Kosten 

 
Aankruisen 

 
Omcirkelen hetgeen van  
toepassing is 

 
Filmmiddag (bij Dinie) 

 
dinsdag 14 
januari 

 
€ 1,00 

  
Vervoer gewenst / 
Ik kan iemand meenemen 

 
Thema avond 
Transgender (OWMBeers) 

 
maandag 
3 februari 

 
€ 5,00 

  
Vervoer gewenst / 
Ik kan iemand meenemen 

 
Lezing over straling en 
medische onderzoeken 
(De Enck, Oirschot) 

 
maandag 10 
februari 

 
€ 2,00 
(gast €5 ) 

  
Vervoer gewenst / 
Ik kan iemand meenemen 
 

 
Jaarvergadering in 
Prinsenhof 

 
dinsdagavond 
11 februari 

   

 
Excursie Elburg 
Bijbelverhalen in Zand 

 
dinsdag 18 
februari 

 
€ 53,00 

  

 
Filmavond 
(De Enck, Oirschot) 

 
dinsdag 10 
maart 

 
€ 5,00 
(gast € 8) 

  
Vervoer gewenst / 
Ik kan iemand meenemen 

 
Lezing over Tradities 
(Hapert) 

 
woensdagavond 
11 maart 

 
€ 5,00 

  
Vervoer gewenst / 
Ik kan iemand meenemen 

 
Remedica ‘Kom in 
Beweging’ (Prinsenhof) 

 
dinsdagavond 
17 maart 

 
€ 2,00 
(gast €4) 

  

 
Spelletjesmiddag 

 
dinsdag 24 
maart 

 
€ 1,00 

  
Vervoer gewenst / 
Ik kan iemand meenemen 

 
Cindy de Koning 
(Burgemeester, Oirschot) 

 
donderdag 26 
maart 

 
€ 2,00 
(gast €5 ) 

  
Vervoer gewenst / 
Ik kan iemand meenemen 

 
Kring L&W avond met 
Wilfred v Nunen (’t Zand) 

 
dinsdag 31 
maart  

 
€ 5,00 
 

  
Vervoer gewenst / 
Ik kan iemand meenemen 

 
Volksdansavond 
(’t Tejaterke) 

 
dinsdag 14 april 

 
€ 5,00 
 

  

 
Cabaret Roux-la-la 

(Veghel) 

 
woensdag 15 
april 

 
(onder voorbehoud 
van vervoer!) 

 
Vervoer gewenst / 
Ik kan iemand meenemen 

 
Excursie Rotterdam 

 
dinsdag 16 juni 

 
€ 92,50 

  

 
 
TOTAAL BIJGEVOEGD BEDRAG:  €………… 


