Vereniging Oud - Medewerkers van Avans Hogeschool
Nieuwsbrief augustus tot en met december 2019
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19 augustus Kick Off studiejaar 2019/2020 in Chassé Theater
Breda
27 augustus fietstocht langs oude wegen
23 tot 27 september meerdaagse busreis Bauhaus
2 oktober busreis Thorn
17 oktober golftoernooi
29 oktober Algemene ledenvergadering met
partnerprogramma
14 november Meet and Greet Tilburg
5 november bezoek grafisch museum “in den Groenen Zonck”
Wouw
13 december eindejaarsbijeenkomst Lutherse Kerk Breda
Januari 2020 nieuwjaarsreceptie in ’s-Hertogenbosch

Kick Off studiejaar Avans Hogeschool
Datum: maandag 19 augustus 2019
Locatie: Chassé Theater in Breda
Voorstelling: o.a. de Masterclass Geluk van Guido Weijers
Aanvang: 17.00 tot 23.00 uur
Kosten: geen
Aantal deelnemers: onbeperkt
Aanmelden: t.z.t. via formdeskformulier

Fietstocht langs oude wegen
Datum: dinsdag 27 augustus 2019
Locatie: startpunt ligt in Cuijk
Aanvang: 11.00 uur
Kosten: geen (eigen vervoer en onderweg versnaperingen)
Aantal deelnemers: onbeperkt
Aanmelden vóór 1 augustus 2019 via formdeskformulier

De Romeinen kwamen heel ver in Nederland: we gebruiken nog steeds een deel van hun
wegennet.

Bij deze fietstocht rijden we over de Via Valentiniana, de oude weg van Cuijk naar
Vierlingsbeek. Onderweg komen we op plekken waar de Romeinen hun sporen hebben
nagelaten. De route is aangegeven met helmen op het wegdek (voor zover nog
zichtbaar) en met standaarden langs de kant. Langs de route vinden we panelen met
informatie over de Romeinen in het land van Cuijk.
De route is 32 km lang en te vinden op route.nl nr: 552567 en op www.romeinseweg.nl

Meerdaagse reis Bauhaus
Datum: van 23 tot en met 27 september 2019
Locatie: Duitsland
Aantal deelnemers: reeds volgeboekt
In 2019 staat heel Duitsland met “Bauhaus 100” uitgebreid stil bij 100 jaar Bauhaus. Met
nieuwe en hernieuwde exposities wordt de renovatie van diverse Bauhausmonumenten en
de opening van nieuwe musea in de Bauhaussteden Weimar en Dessau gevierd. Het is 100
jaar geleden, dat het Bauhaus door architect Walter Gropius werd opgericht. De steden
Weimar, Dessau en Dresden worden dan ook uitgebreid bezocht.
Het Bauhaus:
Al voor de Eerste Wereldoorlog waren er diverse stromingen, die streefden naar
hervormingen op politiek en cultureel gebied. Pas na het ineenstorten van de traditionele
orde door diezelfde oorlog kwam er ruimte voor verandering. Sociale problemen als
honger, woningnood en armoede eisten antwoorden van de politiek, maar ook van de
kunst en de architectuur. Het was in deze omstandigheden, dat in 1919 in Duitsland het
Bauhaus opgericht werd. Het Bauhaus was een school voor architectuur en design
volgens het idee, dat architecten en kunstenaars konden bijdragen aan een nieuwe
maatschappij door het creëren van een nieuwe omgeving. De afzonderlijke disciplines in
de kunsten en ambachten zoals bijvoorbeeld schilderkunst, meubelmakerij en bouw

moesten verenigd worden in de architectuur. De eerste zin van het manifest van het
Bauhaus, geschreven door oprichter Walter Gropius, weerspiegelde dit ideaal: “Das Ziel
aller bildnerischen Tätigkeit ist der Bau!” Dat dit bij conservatieve en rechts-radicale
krachten weerzin opwekte, was geen verrassing. In 1932 verordonneerden de Nazi’s
sluiting van het Bauhaus, waarna in 1933 de opheffing ervan volgde. Maar ondanks het
slechts 14-jarig bestaan wordt het Bauhaus tegenwoordig beschouwd als een van de
meest invloedrijke stromingen van de 20e eeuw binnen architectuur en design.

Busreis Thorn
Datum: woensdag 2 oktober 2019
Locatie: Thorn
Aanvang: vertrek per bus vanaf verschillende locaties. Startmoment 8.00 uur
Kosten: € 25
Aantal deelnemers: maximaal 48
Aanmelding: t.z.t. via formdeskformulier

Het prachtige “witte” stadje Thorn ligt in Midden-Limburg. Toch is er een sterke
historische band met Brabant. Je zou het misschien niet verwachten, maar juist de
ontwikkeling van West-Brabant is eeuwenlang sterk door Thorn beïnvloed. Dat kwam
door de macht van de Abdij van Thorn, die in de Middeleeuwen veel gebieden in WestBrabant verwierf, toen wereldlijke en geestelijke macht grotendeels samenvielen.
Tijdens onze excursie naar Thorn op woensdag 2 oktober a.s. gaan we proberen iets van
die geschiedenis boven water te halen.
De abdij is er niet meer, maar de abdijkerk nog wel. Gidsen van Thorn zullen ons die
kerk en hun mooie dorp laten zien en vertellen hoe het kwam, dat het mini-vorstendom
Thorn zoveel te betekenen had.
's Middags bezoeken we een deel van de kapellenroute rondom het dorp, waarbij de
grootste kapel apart aandacht krijgt. Die is namelijk een kopie van het beroemde
heiligdom van Loreto in Italië, waar al eeuwenlang ver voordat Lourdes en Fatima bekend
werden, de Mariaverering hoogtij vierde.

Noteer deze datum alvast in je agenda, en let op de nadere aankondiging direct na de
zomervakantie om je aan te melden.
Zesde golftoernooi
Datum: donderdag 17 oktober 2019
Locatie: Golfbaan Landgoed Nieuwkerk
Adres: Nieuwkerksedijk Zuid 50 in Goirle
Aanvang: 12.00 uur
Kosten: Greenfee € 25, zelf te betalen aan de balie
Aantal deelnemers: onbeperkt
Aanmelding: t.z.t. via formdeskformulier
Vereist: NGF handicap registratie

Dit jaar organiseren we ons zesde golftoernooi en zijn we te gast op Golfclub Landgoed
Nieuwkerk. Deze golfbaan behoort tot een van de mooiste 9 holes banen van Nederland
en werd in 2016 door de golfsite Leading Courses uitgeroepen tot Hidden Gem oftewel
“Verborgen Juweel”.
Rond 12.00 uur ontvangst. Er kan gratis gebruik gemaakt worden van de driving ranch.
Om 12.30 koffie met appeltaart waarna de flight indeling volgt. Om 13.00 uur start de
wedstrijd in flights van 3. Na afloop is er een drankje met borrelgarnituur en volgt de
prijsuitreiking.
Indien men wil, kan er ook iets gegeten worden. Die kosten zijn voor eigen rekening.

Algemene Leden Vergadering VOM met partnerprogramma en diner
Datum: dinsdag 29 oktober 2019
Locatie vergadering plus lezing: Avans Hogeschool Breda
Adres: Hogeschoollaan
Aanvang: 15.00 uur
Kosten: aan de vergadering en lezing zijn geen kosten verbonden
Aantal deelnemers: onbeperkt
Aansluitend diner
Nadere informatie hierover volgt. Aan deelname diner zijn kosten verbonden.
Aanmelding: t.z.t. via formdeskformulier

Op 29 oktober houden wij onze jaarlijkse algemene ledenvergadering.
Het bestuur wil van deze ledenvergadering ook een gelegenheid maken waarop wij,
nadat de zaken gedaan zijn, elkaar informeel kunnen ontmoeten met onze partners.
Naast en gelijktijdig met de ALV zal er daarom een partnerprogramma zijn. Dit jaar is het
75 jaar geleden dat Breda bevrijd is. Het leek ons een goed onderwerp voor een lezing:
de bevrijding van Breda en alles wat zich daarbij heeft afgespeeld.
Na afloop ontmoeten de leden en hun partners elkaar weer en kunnen dan, als zij dat
willen, deelnemen aan een diner. Daarvoor wordt, naast een bijdrage van de VOM, ook
een bijdrage van de deelnemers gevraagd.
De ALV en de lezing zullen plaatsvinden in het hogeschoolgebouw. Het diner zal,
aansluitend vanaf 18.00 uur plaatsvinden in het Casino in Breda.

Meet and Greet Tilburg
Datum: donderdag 14 november 2019
Locatie: Tilburg
Adres: nabijheid Centraal Station, nadere informatie volgt!
Aanvang: 15.00 tot 17.00 uur
Kosten: eerste rondje en borrelhapje zijn voor rekening VOM, rest voor eigen rekening
Aantal deelnemers: onbeperkt
Aanmelden: t.z.t. via formdeskformulier

Bezoek aan het grafisch museum “in den Groenen Zonck” in Wouw
Datum: dinsdag 5 november 2019
Locatie: Brabantse dorpje Wouw
Adres: Roosendaalsestraat 43 in Wouw
Aanvang: 13.30 uur
Kosten: € 5 pp
Vervoer: eigen gelegenheid
Aantal deelnemers: maximaal 25
Aanmelden: t.z.t. via formdeskformulier

Voor mensen, die geïnteresseerd zijn in druktechnieken en de ontwikkeling van die
technieken door de eeuwen heen, is een bezoek aan dit museum een must!
Het grafisch museum & atelier is een klein, intiem museum met op panelen de uitvinding
en de opkomst van de boekdrukkunst, de opkomst en de werking van de andere
grafische technieken, oude drukpersen en ambachtelijke materialen vooral over hoogdruk
en boekdruk. Een aparte afdeling is gewijd aan de zeefdruk, in de vorm van het ook
toegankelijke zeefdrukatelier van de eigenaar H. Schalken.
Het museum “in den Groenen Zonck” is gehuisvest in de beide voormalige koetshuizen
van het eind 18e-eeuwse pand “in den Groenen Zonck” en op de bovenverdieping van
het huis; een aristocratisch boerenwoonhuis. Het is gelegen in de kom van het fraaie,
door de 15e-eeuwse Sint Lambertuskerk gedomineerde Brabantse dorp Wouw. Het
geheel is deels in 1975, deels in 2004 gerestaureerd en fungeert sindsdien als
onderkomen voor het grafisch museum, het woonhuis en het grafisch atelier van de
eigenaar.
Wat kunnen we doen?
We worden ontvangen door Harrie Schalken, eigenaar van het museum, graficus en
mediëvist. Hij begeleidt de tocht langs de diverse druktechnieken, geeft uitgebreide
toelichting gelardeerd met taalgrappen en taalconnecties! We kunnen eventueel zelf
drukken.

Eindejaarsbijeenkomst
Datum: vrijdag 13 december 2019
Locatie: Lutherse Kerk Breda
Adres: Veemarktstraat 11, Breda
Parkeren kan bij de Hogeschool in Breda
Aanvang: 17.30 uur
Kosten: geen
Aantal deelnemers: maximaal 75 personen
Aanmelden: t.z.t. via formdeskformulier
Ooit ontstaan onder de hoede van de voormalige VOM Breda-Tilburg, is de
eindejaarsbijeenkomst inmiddels een evenement waar VOM-leden en partners van alle
locaties graag naartoe komen.
De muzikale omlijsting van deze editie wordt nog ingevuld.
Nadere informatie volgt.

Nieuwjaarsreceptie
Datum: tweede of derde week in januari 2020
Locatie: ’s-Hertogenbosch
Nadere informatie volgt
Aanmelden: t.z.t. via formdeskformulier

