Tavenu 2022 – 2023
Programma

Beste TAVENU-ers
We leven in bijzondere tijden. En ook ook voor ons clubje is het een
bijzondere tijd. Dit jaar bestaan we 25 jaar! Daarbij rijst wel de vraag
wie of wat bestaat er. Want we hebben het al die jaren gedaan zonder
een officieel document waaruit zou kunnen blijken dat we ook echt
bestaan. En toch hebben we al die jaren inhoud gegeven aan de
betekenis van onze naam: Tot Aangenaam Vermaak en Nuttige
Uitspanning. De uitspanning bestaat niet meer maar de herinnering
nog wel en aan de rest van die naam hebben we een mooie inhoud
gegeven.
Ik zou onrecht doen als ik van die bijna 100 bijeenkomsten en 50
uitjes die we hebben gehad er één uit zou lichten. Het geheel
overziend overheerst wel de verbazing dat inleiders uit onze directe
omgeving met zoveel buitengewone zaken in de wereld bezig zijn.
Veraf en dichtbij in ruimte en tijd.
Als het zo is, zoals de Poolse dichter Stanislaw Lec schreef, dat hij
heeft geconstateerd dat de meeste mensen van gedachten houden die
niet tot nadenken dwingen, dan horen wij niet bij de meeste mensen.
Bij ons heeft vooral de verbazing en het 'aha' van nieuwe inzichten
overheerst.
Wij passen veel meer bij het soort vragen dat Lec stelde als: 'Is het
vooruitgang als een kannibaal met mes en vork gaat eten?'
Daarom is er alle aanleiding om ons 25-jarig bestaan niet ongemerkt
voorbij te laten gaan. Zoals u in het programma ziet gaan we van
30 september een bijzondere avond maken.
Met het optreden van Manon Kroeze hebben we weer zo'n
verbazingwekkend mens uit onze directe omgeving in huis die er naar
onze overtuiging een onvergetelijke avond van zal maken.
Aart Kusters

LEDENLIJST TAVENU 2022-2023

Programma Tavenu seizoen 2022-2023
De contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt € 25 per lid.
U kunt dit bedrag overmaken op rekeningnummer
NL15 RABO 0324 1232 48 ten name van Mevr. D.F.R. ten Kate te
Ophemert, onder vermelding van: Tavenu-contributie 2022-2023.
Vanzelfsprekend mag u ook op de eerste bijeenkomst contant betalen.
Voorzitter

Penningmeester

Secretaris

Lid

: Dhr. Aart Kusters,
Goossen Janssenstraat 17
4061 AH Ophemert
0344 651769
: Dike ten Kate
Goossen Janssenstraat 17
4061 AH Ophemert
0344 651769
: Dhr. Alex Olzheim
Meester Heblystraat 7
4064 ES Varik
0344-651725
: Dhr. Koos Gelens,
Molenstraat 39
4061 AB Ophemert
0344-651819

N.B. Dit is een Jaarboekje! U krijgt enkel bij wijziging van dit
programma een nader bericht !

30 september 2022 - 25 jarig Jubileumfeest
Feestavond met zangeres/cabaretière Manon Kroeze.
Aanvang: 20.00 uur
Locate: Huis Ophemert

19 oktober 2022 - Vervalsingen in de kunst
De Toevershof in Varik
Aanvang 14.00 uur
Inleider: Roos Fokkema

23 november 2022 - Openbaar Geheim
Huis Ophemert
Aanvang: 14.00 uur
Inleider: Willem Beekman
25 januari 2023 - RFID (Radio Frequency Identification)
Huis Ophemert
Aanvang 14.00 uur
Inleider: Jos Uilenbroek

15 maart 2023 - Insecten, vooral vlinders en libellen
De Toevershof Varik
Aanvang: 14.00 uur
Inleider: Albert Vliegenthart

13 mei 2023 - Excursie Kerk in Buurmalsen
Rondleiding door Dick Maaswaal (Info volgt nog!)

juni 2023 - Midzomerbarbecue

30 september 2022
Feest avond met Manon Kroeze
Manon Kroeze (1992) is een jonge cabaretière die
voorstellingen maakt over maatschappelijke thema’s,
waaronder over dementie. In 2018 bereikte ze de halve
finale van het Leids Cabaret Festival. Naast haar
optredens werkt ze als muzikaal begeleider bij een
kleinschalige dagbesteding voor mensen met dementie.
Juryrapport Leids Cabaret Festival 2018:
“Manon heeft een krachtige zangstem. We zien meteen wie ze is: iemand
met een grote bek en een klein hartje.” “Ze durft in haar voorstelling ook
lelijkheid te laten zien, daar speelt ze zelfs mee. Ze is er niet om te pleasen
en dat vindt de jury lovenswaardig.”
In verband met de ruimte graag even melden of u komt.

19 oktober 2022 Vervalsingen in de kunst- Roos Fokkema
Projectleider onderwijs en teamleider beeldend
onderwijs bij Zinder Educatie, docente
kunstgeschiedenis en verhalenverteller.
Na haar studie kunstgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit hield zij zich bezig met
lessen/lezingen geven en het leiden van kunstreizen en
excursies. In de afgelopen 25 jaar heeft zij daar ruime
ervaring in opgedaan en het heeft nog steeds haar
passie. “Enthousiasmeren, humor en vertelkunst zijn mijn sterke kanten.”

23 november 2022 Openbaar Geheim – Willem
Beekman.
Hij geeft met zijn nieuwe boek ‘Openbaar Geheim’ een
kijkje in de ingenieuze wereld van planten en dieren.
Hij vertelt op aanstekelijke wijze over samenwerking
tussen dieren, de ontwikkeling van organismen en dat
wat ons als levende wezens met elkaar verbindt.
De wijsheid en schoonheid van planten en dieren zijn

voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie. ‘Openbaar Geheim’,
een toegankelijk boek over wat wij kunnen leren van de natuur, is een
afronding van zijn werkzame leven als spreker en coach.
25 januari 2023 RFID (Radio Frequency
Identification) (vervolg)
U kent ze vast wel die tolpoortscanners die je op de
autoweg in Frankrijk snel door de tolpoorten helpt
zonder langs de kassa te hoeven gaan. Dit is slechts
één van de vele voorbeelden van RFID.
Jos Uilenbroek gaat ons nu vertellen of zijn
toekomstvisie over RFID van de vorige bijeenkomst
is uitgekomen en hoe RFID al in onze samenleving
is ingevoerd. Het belooft weer zeer interessant te worden.

15 maart 2023 Insecten, vooral vlinders en
libellen - Albert Vliegenthart (1975) werkt als
ecoloog bij De Vlinderstichting en is gespecialiseerd
in dagvlinders en libellen. Hiernaast is hij een
enthousiast vogelaar. Het is Vliegentharts werk om
vlinders en libellen te beschermen. Hiervoor doet hij
onderzoek en geeft adviezen. Een gevarieerde
baan. 'Eergisteren was ik nog piketpalen aan het slaan
voor het plaggen. En volgende week zit ik bij het
ministerie, om advies te geven', aldus Vliegenthart.

13 mei 2023. Uitje.
Dick van Maaswaal geeft ons enthousiast een
rondleiding in de kerk van Buurmalsen. Dit duurt
ongeveer 2-2½ uur. Info hierover volgt nog

Juni 2023 Sint Jans barbecue
De juiste locatie en tijd krijgt u te zijner tijd doorgegeven

