NIEUWSBRIEF
MAART 2019
Correspondentieadres
Marlies Linders,
Hollandseweg 19,
4635 BD Huijbergen.
0164 - 642495

8 maart Toneelstuk
21 maart Avondwandeling
28 maart Schrijversavond

15 maart Markiezenhof
22 maart Landelijke Opschoondag
30 maart Rommelmarkt
Suppoosten gevraagd

INTERNATIONALE VROUWENDAG
VRIJDAGAVOND 8 MAART ZIE FLYER
TENTOONSTELLING LAGE LANDEN IN HET MARKIEZENHOF
VRIJDAGMIDDAG 15 MAART

Vijf stadsmusea in Nederland werken samen met het Rijksmuseum, Amsterdam. Het
West-Fries Museum uit Hoorn, het Hannemahuis in Harlingen, Stedelijk Museum
Zutphen, Museum Gouda en het Markiezenhof uit Bergen op Zoom. De exposities
Lage Landen, Koele Wateren, Hoge Luchten en Hete Vuren zijn het resultaat van
deze unieke samenwerking. De Lage Landen met het accent op aarde vormt de
basis van de eerst reizende tentoonstelling. Op de expositie Lage Landen zijn
38 landschappen uit de zeventiende tot en met de twintigste eeuw te zien. Ze zijn
van bekende schilders als Jacob van Ruisdael, Paul Gabriël en van kunstenaars van
recenter datum, zoals Jozef Israëls, de broers Jacob en Willem Maris en Willem
Roelofs. Een prachtige reis door de geschiedenis van de Nederlandse
landschapsschilderkunst aan de hand van dertig parels uit de collectie van het
Rijksmuseum. Het Arsis project: dit is een aanvulling op de tentoonstelling Lage
Landen door kunstenaars uit Brabant, Zeeland en Vlaanderen.
Naast de werken uit het Rijksmuseum is ook een japon van Koningin Maxima te zien.
Zij droeg deze met Prinsjesdag 2009. Deze ‘Rubia-japon’ is geverfd door een Bergs
bedrijf met de wortel van meekrap.
Dan gaan we ook nog naar de tentoonstelling: De Brabantse Wal: Nederland in een
notendop. Eric de Jonge werkt als boswachter bij het Brabants Landschap en is
fanatiek natuurfotograaf. Ongekende schoonheid is wat de natuur ons biedt en wat
Erik erin ziet en ervaart.
Tevens hangen hier foto’s van de fotowedstrijd ‘Deel de Brabantse Wal’.
Vertrek: 13.30 bij De Kloek
Kosten: € 2,00 voor het vervoer. De rest rekent u zelf af in het Markiezenhof.
Opgeven en betalen in een gesloten envelop voorzien van uw naam en adres bij
Elly, Conny of Nettie tot 10 maart.

AVONDWANDELING
DONDERDAGAVOND 21 MAART

Deze maand geen zondagmorgenwandeling maar een avondwandeling. We lopen
wandelroute De Haas van Natuurmonumenten.
Vertrek: 19.00 bij De Kloek
Opgeven hoeft niet. We vetrekken met diegene die aanwezig zijn.

LANDELIJKE OPSCHOONDAG
VRIJDAGMIDDAG 22 MAART

Op zaterdag 23 maart is de 17e editie van de Landelijke Opschoondag. En in de
week ervoor organiseren veel scholen opruimacties. Prachtige kansen om de band
met je inwoners, lokale bedrijven en maatschappelijke organisaties aan te halen.

Het thema is dit jaar ‘Iedereen doet mee’. Jong en oud, van
individu tot maatschappelijke organisatie. Een plaatselijke
vereniging en de basisschool. Iedereen helpt een handje mee!
In Huijbergen zijn de V.V.H. samen met groep 7 en 8 van
basisschool St. Marie de touwtrekkers. Op vrijdag 22 maart gaan zij
samen op pad om Huijbergen zo schoon mogelijk te maken van
zwerfafval. Het vertrekpunt is om 13.00 bij basisschool St. Marie.
Voor knijpers, handschoenen en vuilniszakken wordt gezorgd.
Vaders, moeders, opa’s en oma’s, broer, zus, tante, oom, neef of
nicht, vriend of kennis. U KOMT TOCH OOK HELPEN !

SCHRIJVERSAVOND MET JUDITH VISSER
DINSDAGAVOND 28 MAART

De Huijbergse Partners in Cultuur hebben, i.s.m. Boekhandel Quist uit Bergen op
Zoom, voor de Boekenweek weer een aansprekende gastschrijver weten te strikken
en wel Judith Visser. Deze schreef tot op heden twaalf boeken en een reeks korte
verhalen. Haar meest recente werk is de bestseller Zondagskind, waarin zij haar
eigen jeugd beschrijft. Samen met haar wolfshond Yuriko is zij ambassadrice van
Hulphonden voor Autisme.
Het optreden van Judith Visser staat te gebeuren op donderdagavond 28 maart,
Locatie: in de raadzaal van het voormalige gemeentehuis, zaal open: 19.30 uur.
Kosten: Leden van de Partnerverenigingen betalen € 6,= incl. koffie of thee.
Niet leden mogen voor € 7,50 komen luisteren.
Meer info vindt u op de website van de bibliotheek: www.bibliotheek-huijbergen.nl.

ROMMELMARKT
ZATERDAG 30 EN ZONDAG 31 MAART

30 en 31 maart is er weer de Rommelmarkt in De Kloek. Wilt u helpen inruimen op
donderdag 28 en vrijdag 29 maart. Helpen verkopen op zaterdag en zondag. Of
alle 2 neem dan contact op met Dré Leuris 06- 24216982 of mail naar
rommelmarkthuijbergen@hotmail.com Ze zijn vooral op zoek naar hulp voor de
zaterdag.

ZENTANGLE

De volgende avonden zijn gepland op: dinsdag 12 en 26 maart.
Alle avonden is de zaal al open vanaf 19.15u tot 22.00u.
Locatie: De Kloek
Kosten € 1,= per avond.
Voor info of opgeven, graag een mailtje naar: Gitta van Rooij:
vanrooij-peeters@home.nl
Voor iedereen die graag wil kennis maken met Zentangle wordt er in mei weer een
nieuwe workshop voor beginners georganiseerd. Daarnaast komt er ook een
workshop voor gevorderden in mei. Beide vinden plaats in het Wilhelmietenmuseum.
In de nieuwsbrief en het infoblad van april zal hierover meer informatie staan.

WILHELMIETENMUSEUM ORGANISEERT DE TENTOONSTELLING
(titel is nog in aanmaak, maar er zit beslist ” muziek” in)
Beste dames,
We zijn in het Wilhelmietenmuseum al druk bezig met het opzetten van de nieuwe
tentoonstelling. Hier komt heel wat bij kijken. We betrekken nu ook meer mensen erbij
van het dorp. Deze keer draait alles om muziek. Fravino bestaat dit jaar 60 jaar en
heeft zijn oorsprong bij de broeders. Daarom zal een gedeelte van de
tentoonstelling in teken staan van dit jubileumjaar. Tijdens de tentoonstellingsperiode
zullen zij ook regelmatig te horen zijn.
Maar we hebben nog meer. We krijgen medewerking van St. Cecilia en van het
Krekelkoor. Ook proberen we invulling te geven aan Koningsdag (middag). Tevens
hebben we ook een beeldend kunstenaar in ons midden. Daarnaast gaan er ook
wandelingen plaats vinden vanuit het museum.
Je ziet, het wordt een gezellig muzikaal museumjaar, vol met verrassingen!!
Maar het museum kan dat niet zonder de nodige vrijwilligers. We hebben intussen al
een enthousiaste groep met suppoosten, die ons vorig jaar hebben geholpen, maar
we kunnen nog extra suppoosten erbij gebruiken. Het museum gaat open vanaf 13
april en stopt eind september. Elke 2e en 4e weekend zijn we op zaterdagmiddag en
zondagmiddag. Er komen deze keer nog een paar extra middagen bij.

MOCHT JE GRAAG ONZE GROEP WILLEN VERSTERKEN OF WEET JE IEMAND
ANDERS DIE DAT GRAAG DOET, LAAT HET ONS WETEN !!

Op 21 maart hebben we bijeenkomst voor alle suppoosten, en we zouden graag de
aanmelding dan ook vóór 18 maart willen hebben.
Graag dan een mailtje naar: Gitta van Rooij : vanrooij-peeters@home.nl

We hebben al enkele vast gestelde datums voor de volgende activiteiten:
13 april Dagje Antwerpen
16 april Voorjaarsworkshop
5 mei Grenstocht Ossendrecht, Zandvliet, Putte
2 juni Spazziedag
7 juni Zomerse avondwandeling o.l.v. Maria van Gommeren
2 juli Ontspanningsavond. De V.V.H. bestaan dan 12 ½ jaar.

OPGAVE

TENTOONSTELLING IN HET MARKIEZENHOF
VRIJDAGMIDDAG 15 MAART

NAAM_____________________________________________________________________
ADRES_____________________________________________________________________
IK WIL WEL NAAR BERGEN OP ZOOM RIJDEN
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Jaarverslag Activiteiten Vrouwen Vereniging Huijbergen 2018.
Dinsdag 22 januari 2019.
De inloopavond in de Kloek met de komende activiteiten van dit seizoen.
De kerstviering bij Non Plus Ultra met het goede doel De vrienden van Bokki dat
€ 500,- opgebracht heeft door de verloting. En € 100,- van de verkoop van
spullen van de Rommelmarkt op de kerstmarkt in de Kloek.
De ontspanningsavond als afsluiting van het seizoen bij het Vaeders Hoefke
waar luid en duidelijk werd gezongen. Met de Dank je wel middag voor de
vrijwilligers zijn we wezen bowlen in Tholen.
En de vaste wekelijkse / maandelijkse activiteiten:
de creatieve dinsdagmiddagploeg, kaarten maken met Ankie, het quilten op
donderdagmorgen, creatief schrijven, de bloemversieringgroep van de kerk,
Watergymnastiek op Familyland, schrijven voor Amnesty, de leesclub en het
Rikken. Fietsen op dinsdagavond. De kerk poetsen en voor de 16de keer
deelgenomen aan de Huijbergse Avond waar we in de top 5 eindigde.
De Halloweentocht die we samen met Vivoo organiseren bracht 480 deelnemers
en 75 zombies op de been op deze donkere koude avond.
De lezingen met de Partners in Cultuur. Ad van Gool, Eric de Vlaming,
Zendamateurs samen met de artsen zonder grenzen. De artsen zonder Grenzen
hebben een gift ontvangen van € 275,- van de Partners in Cultuur.
Country & Christmasfair in Haarzuilen samen met de Scheldestroom waarvoor
ook andere vrouwen verenigingen werden uitgenodigd.
Het smartlappenkoor Toontje hoger, Toontje lager is samen met de KBO
opgezet en hieraan kan iedereen deelnemen.
Pilatus met Nelke Welzen voor iedereen toegankelijk maar als VVH lid krijgt u
korting.
Het uitpijlen en afhalen van de Pannenkoektocht samen met de Wandelde Tak.
Je eigen letter maken voor het Wilhelmietenmuseum.
Samen met de leerlingen van de bovenbouw het zwerfvuil opruimen.
De Uitstapjes waren dit jaar naar: Smokkeltocht in Essen, Stedelijk museum
in Breda, Film Suffragettes bij de familie Hazenbosch, Dagje Antwerpen
stripmurenroute, Kaasboerderij met de KBO, Musical Niemandsland in Essen,
Biesbosch museum met rondvaart, Middelburg met het chocolademuseum,
En dan hadden we nog de Workshops: Kerst, herfst en voorjaarsworkshop olv
Marij en Jeanne. Pompoenen uitsnijden voor de Halloween, Zentangle door Gitta,

Huis gemaakte snoeperijen door Josine, Zomerhapjes door Marie-José. Allemaal
door onze eigen leden.
Wandelingen: de Fuut, het Konijn, Rondje België, Fort Roovere, Burght & Co
grenstocht in Ossendrecht, Avondvierdaagse, Kerstsfeerwandeling in Essen,
Rode zakdoekenwandeling. En enkele gewoon in en rond Huijbergen.
Deze activiteiten kunnen mede gebeuren door de inzet van enthousiaste
vrijwilligers.
Zo ook het sorteren en rondbrengen van de nieuwsbrieven door Gitta.
En Lief en Leed door Nel van Aert. Het bestuur is met deze dames zeer blij en
dankbaar voor hun inzet.
Maar niet alles lukt altijd. B.v. Vazen pimpen niet, Tentoonstelling Sprakeloos in
het Wilhelmietenmuseum en de tuinfair bij de Gaerde in Wouwse Plantage maar
die was er gewoon niet.
Het was weer een actief jaar voor de Vrouwen Vereniging met een goede
opkomst door de leden. Wij hopen dat dit jaar weer zo mag zijn.
Heeft u ideeën voor workshops, uitjes, lezingen of wat dan ook ze zijn van harte
welkom!

Nettie van Aert.

