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Vereniging Oud- Medewerkers van Avans Hogeschool
Nieuwsbrief januari tot en met juli 2020
Programma
• 7 januari Lezing Niki de St. Phalle
• 19 januari Nieuwjaarsbijeenkomst in
’s-Hertogenbosch
• 3 maart Lezing en bezoek Amercentrale
• 20 maart Bridgedrive ‘s-Hertogenbosch
• 2 april wandeling langs markante gebouwen in
’s-Hertogenbosch
• 15 april april Lezing en wandeling
pilotenvluchtroute Esbeek
• eind april Meet en Greet ’s-Hertogenbosch
• 13 mei Bezoek Lakenhal Leiden mmv Stephan Ferrier
• 14 mei Lezing en Wandeling waterwingebied
Baardwijk en omgeving
• 16 juni Busreis Insel Hombroich
• juni Meet en Greet Breda inclusief
bezoek gerechtsgebouw
• Begin juli eindexamententoonstelling AKV St. Joost
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Lezing Niki de St. Phalle
Datum: dinsdag 7 januari 2020
Locatie: Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, ruimte OF101
spreker: John Lommen
Aanvang: 14.00 uur eindtijd 16.00 uur
Kosten: geen
Aantal deelnemers: onbeperkt
Aanmelden: via
Aanmelden via https://www.formdesk.com/omnismart/form131271 tot uiterlijk
donderdag 19 december 2019!

Wat een geweldige vrouw! Na een beroerde jeugd weet de Franse beeldhouwster en
feministe zich te herpakken en maakt ze verrassende kunst. Die werd niet altijd
gewaardeerd door kunstcritici. Maar het grote publiek reageerde altijd enthousiast op
haar bijzondere werk. Wat zijn bijvoorbeeld haar vrolijke vrouwenfiguren fraai. Zij noemt
ze Nana’s.
De lezing is een goede voorbereiding voor een bezoek aan de tentoonstelling in Museum
Beelden aan Zee, van oktober 2019 tot 1 maart 2020. Die is helemaal gewijd aan Nana’s
en is een ode aan de vrouwelijkheid.
John Lommen geeft met veel beelden zicht op het leven en werk van deze veelzijdige en
kleurrijke kunstenares.

Nieuwjaarsbijeenkomst
Datum: zondag 19 januari 2020
Locatie: ’s-Hertogenbosch
Adres: Mazzeltoff, Leeghwaterlaan 59A
Aanvang: 14.30 uur eindtijd 17.30 uur
Kosten: geen
Aantal deelnemers: onbeperkt
Aanmelden: via https://www.formdesk.com/omnismart/form131297 tot uiterlijk 9 jan
2020
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Dit jaar vindt de Nieuwjaarsbijeenkomst voor de Vereniging van Oud- Medewerkers
plaats in ’s-Hertogenbosch. Vlakbij het station en in de buurt van een parkeerkeergarage
hebben wij een geschikte locatie gevonden. Onder het genot van een drankje, een
gezellig achtergrondmuziekje en een borrelhapje, wensen we elkaar het allerbeste toe
voor 2020. In een ontspannen sfeer kunnen er nieuwe contacten worden gelegd of oude
contacten worden aangehaald.
We hopen vele leden te ontmoeten op zondag 19 januari 2020.

Lezing: Duurzame energie in getallen en bezoek Amercentrale
Datum: dinsdag 3 maart 2020
Locatie: Nadere informatie volgt
Aanvang: start 12.00 uur eindtijd 16.30 uur
Vervoer: Op eigen gelegenheid
Kosten: geen
Aantal deelnemers: onbeperkt
Aanmelding: t.z.t. via formdeskformulier

Dagelijks staan de kranten vol over onze klimaatproblemen en de energietransitie. De
meningen over het klimaatbeleid lopen inmiddels erg uiteen en de discussie neemt
steeds grimmiger vormen aan, nu de gevolgen ervan voor de burgers merkbaar worden.
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Oud-Avansmedewerker Jos van den Bergh neemt u mee in dit verhaal en rekent u voor
wat een en ander betekent. In deze lezing kijkt hij met een kritische blik naar de claims
van energiemaatschappijen met betrekking tot de opbrengsten van windturbines en
zonnepanelen.
Aansluitend bezoeken we de Amercentrale in Geertruidenberg om ook van de kant van
de producent van duurzame (fossiele) Opm.: gaan duurzame en fossiele energie samen?
energie te zien en te horen hoe met de geschetste problemen wordt omgegaan.
Het belooft een enerverend en energierijk programma te worden!
We starten om 12.00 in Cultureel centrum de Schattelijn in Geertruidenberg.
Om 13 u vertrekken we naar de Amercentrale voor de excursie die om 16.30 u eindigt.

Bridgedrive
Datum: vrijdag 20 maart 2020
Locatie: Avans Hogeschool, adres: Hervensebaan ‘s-Hertogenbosch
Aanvang: 13.30 uur
Kosten: geen
Aantal deelnemers: onbeperkt
Aanmelden: t.z.t. via formdeskformulier

Ook dit jaar organiseren we een bridgedrive. Een VOM-activiteit die niet kan ontbreken
op de activiteiten-kalender. Want meerdere bridgers ( zowel beginners als gevorderden)
zijn “verliefd” op dit kaartspel. Een spel dat je op twee manieren kunt benaderen, als
spelletje of als denksport. Het maakt niet uit op welke manier je dat doet, want iedereen
die van dit kaartspel houdt is welkom.

Wandeling langs markante gebouwen
Datum: dinsdag 2 april 2020
Locatie: start Avans Hogeschool, adres: Onderwijsboulevard ‘s-Hertogenbosch
Aanvang: 10.00 uur, eindtijd 16.00 uur
Kosten: geen ( uitgezonderd drankjes bij de lunch)
Aantal deelnemers: maximaal 30
Aanmelden: t.z.t. via formdeskformulier
Onder deskundige leiding van Harry Elbers en Tom Poldner is er een verkenningstocht in
de binnenstad van ’s-Hertogenbosch. Het thema is: verandering en herbestemming. Zij
laten ons zien op welke architectonische wijze bestaande gebouwen zijn aangepast en/of
een herbestemming hebben gekregen in de bebouwde omgeving.
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Tijdens deze verkenningstocht zullen we ergens een eenvoudige lunch nuttigen.
Er zijn geen kosten verbonden aan deze activiteit, uitgezonderd de drankjes bij de lunch
of na de wandeling.

Lezing en wandeling pilotenvluchtroute Esbeek
Datum: woensdag 15 april 2020
Adres: startpunt Café In den Bockenreyder, Dunsedijk 3 5085 ND Esbeek
Aanvang: 14.00 uur
Kosten: geen
Aantal deelnemers: onbeperkt
Aanmelden: t.z.t. via formdeskformulier
In de voetsporen van mensen op de vlucht organiseert de VOM een wandeling
waarbij men kennis kan maken met de vluchtroutes vanaf de uitspanning In den
Bockenreyder, genaamd “de pilotenlijn”.
Vanaf deze locatie volgden RAF-leden, verzetsmensen en onderduikers de
ontsnappingsroute naar België en verder naar de vrijheid.
Tijdens de wandeling zal de heer A. van Rijswijk over zijn werk en passie voor deze route
vertellen: wat heeft er tijdens de Tweede Wereldoorlog in dit gebied Plaatsgevonden?
Duur van de wandeling ca 2 uur.

Meet en Greet ’s-Hertogenbosch
Datum: eind april 2020
Locatie: ’s-Hertogenbosch
Aanvang/datum en tijdstip : nog nader te bepalen, informatie volgt
Kosten: eigen consumptie(s)
Aantal deelnemers: onbeperkt

Aanmelden : t.z.t. via formdeskformulier

De datum en de horecagelegenheid worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Busreis naar de historische cultuurstad Leiden
Datum: donderdag 13 mei 2020
Locatie: Leiden
Aanvang: bus start om 8.00 uur in Vught via de Druiventros 8.30 uur naar Breda waar
om 9.00 uur de Bredase leden opstappen
Kosten: € 15 leden en € 20 introducés
Aantal deelnemers: minimaal 30 / maximaal 45

Aanmelden : t.z.t. via formdeskformulier
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Met vriendelijke groet,
Wat direct opvalt als je Leiden binnenkomt, is dat je overal water ziet.
Na Amsterdam heeft Leiden het meeste water binnen haar poorten stromen. Er hangen
88 bruggen over 28 kilometer grachten!
Naast het vele water heeft Leiden nog veel meer te bieden:
er schuilen 35 oude pittoreske hofjes in de binnenstad
het is de geboortestad van Rembrandt
er zijn 13 musea (o.a. het vernieuwde museum Lakenhal, Naturalis,
Rijksmuseum van Oudheden, Museum Volkenkunde, maar ook een Japanmuseum, het Molenmuseum, de Sterrewacht en het Leids Wevershuis)
Leiden is ook de oudste universiteitsstad van ons land.
Belangrijke interessante historische gebouwen zijn: de Pieterskerk, de Burcht, het
Stadhuis, het Academiegebouw en de Koornbrug.
Kortom: Leiden is een must voor zowel fijnbesnaarde cultuurproevers als voor
flanerende VOM-leden, die ook de gezellige eethuisjes en (studenten)kroegen niet willen
missen. Na aankomst is er koffie en gebak. Tot de lunch voert een deskundige gids ons
door de oude stad langs bekende straten en historische gebouwen.
Na de
1.
2.
3.
4.
5.
6.

lunch is er vanaf 14 uur een keuzeprogramma met o.a. de volgende opties:
Begeleid bezoek aan de Lakenhal
Bezoek aan Naturalis
Rondvaart door de grachten
Bezoek aan Museum voor Oudheden
Bezoek aan Rijksmuseum Boerhaave
Museum het Rembrandthuis.

Om 17.00 uur vertrekt de bus weer naar Breda, Berkel- Enschot en Vught.

Lezing en wandeling door Waterwingebied Baardwijk
Datum: vrijdag 14 mei 2020
Locatie: Start ’s-Hertogenbosch, daarna Baardwijkse Overlaat en Drongelens Kanaal.
Aanvang: 13.30 uur
Kosten: geen
Vervoer: eigen gelegenheid
Aantal deelnemers: onbeperkt

Aanmelden : t.z.t. via formdeskformulier

De Langstraat is het gebied tussen Den Bosch en Geertruidenberg. Door de eeuwen heen
hebben de bewoners moeten leren leven met het water. Dat heeft geleid tot vele
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maatregelen om het water te kunnen beheersen.
Als vervolg op de lezing en fietstocht over de waterhuishouding rondom Den Bosch van
2018, nu een lezing over de Baardwijkse Overlaat en het Drongelens Kanaal en hun
functie voor het beheer van het water gedurende de afgelopen eeuwen.
De lezing wordt verzorgd door Gini van Wijk, die over dit thema een boek heeft
geschreven. Na de lezing gaan we met de auto naar het Lido in Waalwijk voor een
wandeling door het gebied van de Overlaat.

Busreis naar Kunst - Insel Hombroich
Datum: dinsdag 16 juni 2020
Locatie: bij Holzheim, Hinkel 2 in Neuss (D)
Aanvang: bus start om 7.30 uur in Breda, 7.45 uur in Tilburg en 8.15 uur in
’s-Hertogenbosch
Kosten: € 15 leden en € 20 voor introducés
Aantal deelnemers: minimaal 30 / maximaal 45
Aanmelden : t.z.t. via formdeskformulier

Museum Insel Hombroich is een heel bijzonder soort museum met als motto „kunst
parallel aan de natuur". Het bestaat uit een aantal paviljoens met allemaal hun eigen
bijzondere architectonische vormgeving. De gebouwen liggen in een prachtig groot
parkachtig landschap op een schiereiland in de Erft en je wandelt van het ene paviljoen
naar het andere.
Het museum bevat een grote en bijzondere collectie beeldende kunst van allerlei aard.
Zowel zeer oude kunst, bijvoorbeeld Chinees keramiek, Aziatische kunst als zeer
moderne werken. Het bijzondere aan het museum is dat het op kijken is ingesteld. Je
vindt geen verklarende teksten bij de tentoongestelde werken. Wil je het toch weten, dan
is er bij de ingang van ieder paviljoen een handleiding aanwezig.
De lunch is bij de entreeprijs inbegrepen en past helemaal bij het concept van het
museum. Geen menu à la carte en wie niet zonder alcoholische versnapering wil of kan
lunchen moet het heupflesje zelf meenemen.
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De gebouwen en het terrein zijn goed toegankelijk. De wandelroute gaat voornamelijk
over gras, dus daar moet wel rekening mee worden gehouden.

Meet en Greet Breda inclusief bezoek gerechtsgebouw

Datum: maand juni 2020
Locatie: Breda
Aanvang, datum en duur: nog nader te bepalen, informatie volgt
Kosten: eigen consumptie(s)
Aantal deelnemers: onbeperkt
Aanmelden : t.z.t. via formdeskformulier
Programma van die dag:
•
•

Voorlichting in het gerechtsgebouw over de architectuur van het gebouw.
Rondleiding langs het zittingzalengebied met uitleg over de rechtspraak en de in het
gebouw aanwezige kunst.
Tijdsduur rondleiding: circa twee uur.

Daarna is er onder het genot van een drankje een samenzijn in een nabijgelegen
horecagelegenheid.
De datum en de horecagelegenheid worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Eind examententoonstelling AKV St. Joost
Datum: maandag 6 juli in ’s-Hertogenbosch en dinsdag 7 juli in Breda
Locatie: Breda en ‘s-Hertogenbosch

Aanvang en duur: 10.45 uur koffie, 11.00 uur rondleiding, 12.30 uur lunch
Kosten: geen
Aantal deelnemers: onbeperkt
Aanmelden : t.z.t. via formdeskformulier

Nieuwe talenten van AKV St.Joost Breda en ’s-Hertogenbosch presenteren in juli 2020
hun eindexamenwerk. Bent u geboeid, geïnteresseerd, of kijkt u hier altijd reikhalzend
naar uit, kom dan naar één of beide locaties om - onder deskundige leiding –
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geïnformeerd te worden over de vele eindexamenproducten. Na de rondleiding kunnen
we tijdens de lunch met elkaar napraten over alles wat we gezien hebben.

