
KOSTEN EN INSCHRIJVEN
Van september t/m december geven wij een  

aantrekkelijke welkomstkorting. Mede dankzij  

de Gemeente Oosterhout, Moove en H19 is dit  

mogelijk. Dus pak je kans en doe gezellig met  

ons mee. 

Bekijk onze website voor uitgebreide informa

tie over het programma of meld je aan voor een  

van de activiteiten; www.pannehoef.com   

Mocht het niet mogelijk zijn om je aan te 

melden via de website, bel dan met de  

Pannehoef: 06-80 16 48 36

VOORZIENINGEN: 
In de buurt van de Pannehoef is gelegenheid 

om te parkeren. Ons gebouw is rolstoeltoe

gankelijk, ook is er een lift en een invaliden

toilet aanwezig. Je kunt bij ons met pin betalen.

VERVOER NODIG:
De chauffeurs van ’automaatje’ brengen en 

halen je voor 0,30  per km.  

Graag 2 dagen vooraf doorgeven via  

0162471115 (info@oosterhoutvoorelkaar.nl) 

Check onze website voor het actuele nieuws 

en informatie omtrent de geldende corona

maatregelen.

PANNEHOEF  podium voor passie 
Wilhelminalaan 57-59  Oosterhout 
www.pannehoef.com 

Kom 
SamenScholen 
bij Pannehoef!

PROGRAMMA
workshops en 
activiteiten

DE PUBQUIZ ‘BIJ DE TIJD’
Op 1 oktober, 5 november & 3 december
van 15.00 tot 17.00 uur 
Gezelligheid staat hier voorop. Een pubquiz 

waar de actualiteiten in verschillende vor

men aan bod zullen komen. Samen weet je 

meer! Ter plekke worden er teams gevormd 

en ga je samen de uitdaging aan. 

Quizmasters: Arnold Seesink  

en Jaques Uitterhoeve

Deelname aan deze activiteit is kosteloos.

LINE DANCEN
iedere eerste zondag van de maand: 
13.30-17.30 uur
iedere derde zaterdag van de maand: 
19.30 tot 00.00 uur
Kom en dans mee. Iedere dans in zijn eigen 

patroon, dus oefening baart kunst. Voor 

nieuwkomers wordt er daarom in een 

aparte ruimte geoefend, zodat je daarna 

vloeiend met de club mee kunt. 

Deelname aan deze activiteit is kosteloos.

SALSA MATINEE
iedere vierde zondag van de maand: 
15.00 tot 19.00 uur
Dansen op de zwoele klanken van de 

Latijns Amerikaans muziek, daar wordt 

iedereen vrolijk van. Geniet van de relaxte 

sfeer en dans mee. Maar gewoon een 

drankje komen doen kan ook. Regelmatig 

worden er workshops gegeven voor 

beginners. Bekijk onze website voor meer 

informatie. 

Deelname aan deze activiteit is kosteloos.

DE BUURTBIOS
Iedere derde zondag vd maand: 13.30 uur
Overdag naar de film. In samenwerking 

met Ingrid van Delft worden er iedere 

maand recente filmklassiekers vertoond. 

Wellicht denk jij in de toekomst mee over 

de programmering? 

Toegangskaart €5,- 

(Inschrijven noodzakelijk)

SAMEN ETEN
Iedere eerste dinsdag vd maand: 18.00 uur
Een lekkere dagschotel met een cultureel 

verrassend toetje in een gezellige ambiance. 

Opgeven: samenetenoosterhout@gmail.com 

Kosten voor de maaltijd zijn €5,-  

(exclusief drankjes) 

KERST TEA
Dinsdag 21 december vanaf 15.00 uur
Op deze gezellige kerstmiddag brengen 

we je, met een heerlijk kopje thee en een 

geweldig optreden van Biloute, helemaal in 

de kerstsfeer. Deze vier muzikanten hebben 

een prachtig programma samengesteld; van 

bekende evergreens tot nieuw repertoire. 

Kosten €7,50,- 

(Inschrijven noodzakelijk) 

OUDEJAARSBAL
Donderdag 30 december vanaf 15.00 uur 
Gezellig samen het jaar uit zwieren op de 

klanken van bekende hits uit de jaren 70 en 80. 

Kosten €5,- 

(Inschrijven noodzakelijk) 



KOM SAMENSCHOLEN BIJ PANNEHOEF! 
Wil je weer eens samen met anderen jouw hobby beoefenen? Vaker overdag iets actiefs/ 

creatiefs ondernemen? Van schilderen en fotoworkshops tot samen wandelen of salsa dansen, 

maar bijvoorbeeld ook een kleine voorstelling bekijken of gezellig samen eten. Vanaf 14 september 

 2021 biedt Pannehoef een zeer gevarieerd en actief dagprogramma. In dit programmaboekje vind 

je een overzicht van alle workshops en activiteiten die worden aangeboden. 

Zien we je snel, samen, bij Pannehoef?

BETERE FOTO’S MAKEN
Om de week op vrijdag 10.00 tot 12.00 uur 
van 24 september tot eind van het jaar 
Fotograaf Gerard Kievits laat je op een 

laagdrempelige manier kennis maken met 

compositie, contrast, licht en invalshoek.  

Zo leer je écht mooie foto’s maken.  

Jouw kennis breng je meteen in de praktijk 

met een huiswerkopdracht. Je resultaten 

worden tijdens de volgende workshop samen 

besproken.

Docent: Gerard Kievits

Eerste (proef)les gratis,  

daarna €12,- voor 6 weken.  

(Inschrijven noodzakelijk)

SNUFFELCLINIC QUILTEN  
EN PATCHWORK
Donderdag 14 oktober 9.30 tot 12.30 uur  
Eeuwenoud en tóch weer modern. Met quilten 

en patchwork kun je je creativiteit de vrije 

loop laten. Samenwerken aan een Quilt is ook 

nog eens gezellig. Na deze snuffelclinic zal 

bij voldoende belangstelling een basiscursus 

georganiseerd worden.

Snuffelclinic gratis. 

(Inschrijven noodzakelijk)

WEBSITE MAKEN
Do. 14 oktober van 9.30 tot 11.30 uur 
Een eigen website is hét middel om online 

vindbaar te zijn en informatie over te dragen 

over bijvoorbeeld je sportclub, stichting of je 

eigen webshop. In de  

workshop leer je de basisvaardigheden voor 

het maken van een eigen website. Na deze 

workshop zal bij voldoende belangstelling de 

cursus ‘Bouwen van mijn website’ georgani

seerd worden.

De workshop is gratis. 

(Inschrijven noodzakelijk)

BLIJ VAN ZINGEN
Maandag 13.00 tot 14.30 uur 
van 15 november t/m 13 december
Het gaat écht om het plezier van samen 

zingen. Maar zingen is natuurlijk wel  

leuker, als samen ook een beetje klinkt.  

Iedere week wordt er dan ook, onder leiding 

van een zangdocent, een ander nummer 

gezongen uit een ander land; van country tot 

chanson. 

Docent: Esmee Schoones (H19)

Eerste (proef)les gratis, 

 daarna €10,- voor 5 lessen.  

UURTJE BEWEGEN
Maandag 10.00 tot 11.00 uur 
van 20 september tot eind van het jaar
Samen, sportief de week beginnen.  

Oefeningen voor lichaam en geest, gericht 

op samenwerken en ontmoeten. 

Docent: Nicole Huizinga (Moove) 

Eerste (proef)les gratis,  

daarna €24,- voor 14 weken.  

(Inschrijven noodzakelijk)

UW EZEL STAAT KLAAR
Maandag 13.30 tot 16.00 uur 
van 20 september t/m 18 oktober
Een aantal schilderlessen voor iemand die 

vaker schildert én voor degene die het eens 

wil proberen. Onder leiding van een ervaren 

docent kun je je creativiteit helemaal kwijt. 

Docent: Ton van Gils (H19)

Eerste (proef)les gratis,  

daarna €8,- voor 4 weken.  

(Inschrijven noodzakelijk)

SAMEN WANDELEN
Iedere dinsdag 11.00 uur 
vanaf 22 september 
Lekker samen wandelen en ruimte voor 

een gezellig gesprek. Je kunt op ieder 

moment instappen.  De wandeling duurt 30 

tot maximaal 60 minuten. 

Deelname aan deze activiteit is  

kosteloos en inschrijven is niet nodig.

DE WEEKLUNCH
Woensdag van 12.00 tot 13.30 
van 22 sept. tot eind van het jaar 
Gewoon gezellig samen lunchen. Vind je 

het leuk om ook samen het eten voor te 

bereiden, de tafels aan te kleden en de 

gasten te ontvangen? Dat kan ook! Het is 

fijn als je er dan om 10.30 uur bent. 

Kosten voor de lunch zijn €2,50 excl. 

drankjes. (Inschrijven noodzakelijk)

NIEUWE DAG
Dinsdag 13.30 tot 16.00 uur en 
donderdag 10.00 tot 12.30 uur 
van 14 september tot eind van het jaar 
Op deze momenten kun je gewoon binnen

lopen voor een kopje koffie.  

‘Nieuwe Dag’ is een initiatief van Actief

Zorg. Het is een ontmoetingsplek voor 

iedereen. De enthousiaste begeleiders 

staan klaar om samen jouw passie naar 

boven te halen. Wees welkom! 

Deelname aan deze activiteit is  

kosteloos. (Koffie en thee €1,-)

Voor vragen: 

Jerney Lagarde • 06 - 38 75 42 67

SNOEPJE VAN DE MAAND
Op 7 oktober, 11 november & 9 december 
van 15.00 tot 17.00 uur 

Muziek, dans of theater. Tijdens het 

‘Snoepje van de Maand’ kun je overdag 

genieten van een klein concert of voorstel

ling. Samen kijken en napraten met een 

kopje koffie, thee of een drankje. Bekijk het 

programma op onze website. 

Toegangskaart €5,- 

(Inschrijven noodzakelijk)
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Pannehoef: 06-80 16 48 36

VOORZIENINGEN: 
In de buurt van de Pannehoef is gelegenheid 

om te parkeren. Ons gebouw is rolstoeltoe

gankelijk, ook is er een lift en een invaliden

toilet aanwezig. Je kunt bij ons met pin betalen.

VERVOER NODIG:
De chauffeurs van ’automaatje’ brengen en 

halen je voor 0,30  per km.  

Graag 2 dagen vooraf doorgeven via  

0162471115 (info@oosterhoutvoorelkaar.nl) 

Check onze website voor het actuele nieuws 

en informatie omtrent de geldende corona

maatregelen.

PANNEHOEF  podium voor passie 
Wilhelminalaan 57-59  Oosterhout 
www.pannehoef.com 

Kom 
SamenScholen 
bij Pannehoef!

PROGRAMMA
workshops en 
activiteiten

DE PUBQUIZ ‘BIJ DE TIJD’
Op 1 oktober, 5 november & 3 december
van 15.00 tot 17.00 uur 
Gezelligheid staat hier voorop. Een pubquiz 

waar de actualiteiten in verschillende vor

men aan bod zullen komen. Samen weet je 

meer! Ter plekke worden er teams gevormd 

en ga je samen de uitdaging aan. 

Quizmasters: Arnold Seesink  

en Jaques Uitterhoeve

Deelname aan deze activiteit is kosteloos.

LINE DANCEN
iedere eerste zondag van de maand: 
13.30-17.30 uur
iedere derde zaterdag van de maand: 
19.30 tot 00.00 uur
Kom en dans mee. Iedere dans in zijn eigen 

patroon, dus oefening baart kunst. Voor 

nieuwkomers wordt er daarom in een 

aparte ruimte geoefend, zodat je daarna 

vloeiend met de club mee kunt. 

Deelname aan deze activiteit is kosteloos.

SALSA MATINEE
iedere vierde zondag van de maand: 
15.00 tot 19.00 uur
Dansen op de zwoele klanken van de 

Latijns Amerikaans muziek, daar wordt 

iedereen vrolijk van. Geniet van de relaxte 

sfeer en dans mee. Maar gewoon een 

drankje komen doen kan ook. Regelmatig 

worden er workshops gegeven voor 

beginners. Bekijk onze website voor meer 

informatie. 

Deelname aan deze activiteit is kosteloos.

DE BUURTBIOS
Iedere derde zondag vd maand: 13.30 uur
Overdag naar de film. In samenwerking 

met Ingrid van Delft worden er iedere 

maand recente filmklassiekers vertoond. 

Wellicht denk jij in de toekomst mee over 

de programmering? 

Toegangskaart €5,- 

(Inschrijven noodzakelijk)

SAMEN ETEN
Iedere eerste dinsdag vd maand: 18.00 uur
Een lekkere dagschotel met een cultureel 

verrassend toetje in een gezellige ambiance. 

Opgeven: samenetenoosterhout@gmail.com 

Kosten voor de maaltijd zijn €5,-  

(exclusief drankjes) 

KERST TEA
Dinsdag 21 december vanaf 15.00 uur
Op deze gezellige kerstmiddag brengen 

we je, met een heerlijk kopje thee en een 

geweldig optreden van Biloute, helemaal in 

de kerstsfeer. Deze vier muzikanten hebben 

een prachtig programma samengesteld; van 

bekende evergreens tot nieuw repertoire. 

Kosten €7,50,- 

(Inschrijven noodzakelijk) 

OUDEJAARSBAL
Donderdag 30 december vanaf 15.00 uur 
Gezellig samen het jaar uit zwieren op de 

klanken van bekende hits uit de jaren 70 en 80. 

Kosten €5,- 

(Inschrijven noodzakelijk) 


