NIEUWSBRIEF

September 2017

Van de voorzitter
Beste dames,
In het tv-programma ‘Zomergasten’ van zondag
30 juli sprak Eberhard van der Laan,
burgemeester van Amsterdam, over:
“verbinding: mensen met elkaar verbinden”.
Zijn voorganger Job Cohen had het vaak over “de boel bij elkaar houden”.
Nu is Vrouwen Centraal geen Amsterdam en ik ben geen burgemeester, maar deze
uitspraken spreken me zeer aan en zijn toch ook van toepassing op onze vereniging.
Verbondenheid met elkaar, er samen iets waardevols en gezelligs van maken en samen
‘de boel bij elkaar houden’.
Onze ontmoetingsdag op 11 september a.s. is hier bij uitstek geschikt voor!
Ik hoop u allen die dag te mogen begroeten.
Van harte welkom!
Welkom aan nieuwe leden
We zijn blij weer een nieuw lid te kunnen verwelkomen, nl. Mieke Storms.
Wij wensen Mieke een fijne tijd toe bij onze vereniging Vrouwen Centraal.

Bestuursleden gevraagd!!!
Wie meldt zich als nieuw bestuurslid??...
Zoals jullie al in de vorige nieuwsbrief hebben kunnen lezen zijn twee bestuursleden
aftredend in februari 2018.
Er zijn al dames die als kandidaat-bestuurslid kennis hebben gemaakt, nl. Marlie Lossie
en Marie-Thérèse van Kemenade.
Het is fijn om te kunnen melden dat ook ons nieuwe lid Mieke Storms een vergadering
heeft bijgewoond om zich te oriënteren op een bestuursfunctie.
Een definitieve benoeming en verdeling van de verschillende vacatures kan echter pas
plaatsvinden na instemming van de leden tijdens de ledenvergadering in februari 2018.
Bent ook u geïnteresseerd in een bestuursfunctie, meld dit dan bij het secretariaat, tel.
0493-470996 of vrouwencentraal@gmail.com, of bij een van de overige bestuursleden.
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Komende activiteiten
Woensdag 6 sept
‘De ontdekking en ontwikkeling van Mondriaan’
Avondpresentatie door Peter Huijsmans
Mondriaan is, na Rembrandt en Van Gogh, wereldwijd de
bekendste Nederlandse kunstenaar. Hij heeft grote
invloed gehad op de Nederlandse kunst- en
vormgevingsontwikkeling. (Denk b. v. aan De Stijl)
Daarbij is niet alleen zijn schilderkunst van belang, maar
ook zijn inzichten en invloed op het gebied van vormgeving, architectuur, interieur, boekdrukkunst en
grafische kunst.
Peter vertelt deze avond op boeiende wijze over deze veelzijdige man.
!!! De lezing op 12 oktober door de heer Hanssen over de schilder Mondriaan
is komen te vervallen. Daarvoor in de plaats komt de lezing van Peter
Huijsmans op 6 september.
Déze lezing is voor alle leden gratis.
Zoals eerder afgesproken wordt voor de komende kunstlezingen van Peter Huijsmans,
(alleen bedoeld voor de dames van de twee museumclubs en de kunstclub), een kleine
bijdrage gevraagd van € 2,00.
Locatie Hotel Centraal
Aanvang 20.00u.
Ook introducés en niet-leden zijn welkom, zij betalen € 5,Op 12 oktober is er dus geen andere activiteit van Vrouwen Centraal!!
Maandag 11 september
Ontmoetingsdag
We gaan op ontdekkingstocht in Lierop!
Tijdens een presentatie door Casper van de Ven gaan
we aan de hand van het schilderij van Pieter Bruegel
de Oude op spreekwoordenjacht.
Én we krijgen een rondleiding door de mooie
Koepelkerk van Lierop!
We starten om 10.00u. bij ‘De Vurherd’ in Lierop.
U wordt ontvangen met koffie, thee en natuurlijk iets
lekkers erbij.
De uitnodiging met het dagprogramma vindt u in de bijlage.
De Bruegeliaanse lunch gebruiken we in ‘Herberghe De Coeckepanne’, tegenover de
Koepelkerk van Lierop.
Deze lunch bestaat uit: Mosterdsoep met spekjes en andijvie
Div. broodsoorten, 4 soorten beleg, vleeswaren en kaas
Zult, balkenbrij, gekookt ei
Aardbeienjam / appelstroop / roomboter
Koffie / thee en water
De kosten voor deze dag zijn € 20,00 p.p.
Vóór woensdag 6 september a.s. aanmelden bij Ria Maas, tel: 0493-479667,
06-38915358 of 06-51399799, of per mail, tonmaas@upcmail.nl
Na aanmelding wordt het bedrag via automatische incasso van uw rekening
afgeschreven.
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De dames die geen toestemming hebben gegeven voor automatische incasso, s.v.p.
€ 20,00 overmaken per bank. Betaling geldt dan als aanmelding.
Heeft u vervoer nodig, meld dit aan Ria, dan zorgen we daarvoor.
De Vurherd bevindt zich in de Offermansstraat 10, Lierop.
Donderdag 21 september
Excursie Kapellerput.
Het hotel ‘Kapellerput’ is gelegen op een groot, groen landgoed. Het wordt met name
gebruikt als conferentiehotel en heeft smaakvolle, moderne kamers en een stijlvol
restaurant.
We krijgen deze middag een uitgebreide rondleiding, waarbij we kennismaken met de
interessante geschiedenis van 60 jaar Kapellerput. Deze rondleiding wordt verzorgd
door de heer Jeu Bressers, directeur/eigenaar.
Vorig jaar, 2016, bestond het Landgoed Kapellerput 60 jaar. In die 60 jaar is er heel
veel veranderd, maar steeds weer waren er geïnspireerde mensen die een eigentijdse
bestemming gaven aan het landgoed.
Kapellerput is in 1956 voor het eerst in gebruik genomen door de Jezuïeten. Zij
bouwden het retraitehuis Regina Pacis voor het houden van katholiek retraites. Volgens
sommige inwoners van Heeze waren de Jezuïeten echter niet de eerste bouwheren op
het landgoed Kapellerput. In de vroege middeleeuwen heeft volgens de legende een
monnik op het landgoed al een kapel gebouwd voor mensen uit de omgeving. Het
verhaal doet de ronde dat een roofridder, Zwarte Narob genaamd, met Kapel en al in
de aarde is gezakt tijdens de plundering van de kapel. Zijn vrouw Euvelwinde en
dochter Venka, die in het de kapel aan het bidden waren, konden door de onderaardse
gangen op tijd vluchten. Waar toen de kapel heeft gestaan is een mooi, natuurlijk ven
ontstaan. Het landgoed dankt zijn naam aan deze gebeurtenis. Nou ja, in ieder geval
aan dit verhaal, aan deze legende.
Naast deze rondleiding zal ook nog een korte wandeling gemaakt worden over
natuurbegraafplaats ‘Schoorsveld’, gelegen vlakbij Kapellerput.
Een natuurgraf kent geen verplichtingen meer voor nabestaanden. Wanneer iemand op
Schoorsveld teruggegeven wordt aan de natuur, is dat voor eeuwig. Dat is echte rust.
Natuurbegraafplaats Schoorsveld is een natuurgebied van ruim 25 hectare waar de
natuur alle ruimte krijgt om zich te ontwikkelen.
Na deze wandeling is er voor geïnteresseerden nog gelegenheid een rondleiding te
krijgen in het gebouw van natuurbegraafplaats Schoorsveld.
De rondleiding bij Kapellerput is van 14.00 uur tot 15.30 uur.
Eigen bijdrage € 5,- incl. koffie met luxe gebak van Patisserie van Bragt.
Aanmelden tot 14 september bij Ria Maas, tel: 479667 of tonmaas@upcmail.nl
Via automatische incasso wordt het bedrag dan van uw rekening afgeschreven.
Mocht u vervoer nodig hebben, geef dit door aan Ria, dan zorgen we hiervoor.

Terugblik activiteiten
Fietstocht Achelse Kluis
Op donderdag 8 juni vertrokken we om 10.00
uur met 8 (fiets)liefhebbers vanaf De Ruchte
naar de Achelse Kluis.
Het was goed fietsweer en we hadden er zin
in.
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In Leende hadden we onze eerste koffiestop bij hotel ‘de Gouden Tulp’.
De bedoeling was om koffie te drinken bij ‘Kings en Queens’ (dat was ons vaste
koffieadres). Maar die waren dicht en we hoorden van een voorbijganger dat ze waren
gestopt met het bedrijf.
Na de koffie fietsten Marja en Jo terug naar Someren, omdat 50 km een beetje te ver
was voor hen.
Wij stapten weer op de fiets en vervolgden onze weg door het Leenderbos naar de
Achelse Kluis.
Omdat het weer steeds beter werd en de zon meer ging schijnen hebben we een lange
lunchpauze gehad op het terras van de kluis.
Na ongeveer 1 uur vetrokken we huiswaarts en fietsten we via landgoed Valkenhorst
en het Heezerenbos terug naar Someren, nadat we bij het nieuwe boscafé bij het
Keelven nog een (fris)drankje hadden genuttigd.
Na 50 km. fietsen waren om 17.00 uur weer thuis.
Rietje Walder.

Nieuwe Subclubs:
Kunst- annex Museumclub III
We hebben veel enthousiaste reacties gekregen op onze oproep voor leden voor de
nieuwe Kunst-Museumclub III. Daar zijn we erg blij mee!
Omdat we voor de excursies een maximumaantal van 15 personen (incl. Anneke,
Peter en Marlie) willen aanhouden, hebben we zelfs een wachtlijst moeten aanleggen.
Als er van de eerste 15 aangemelde personen dames niet mee kunnen met het
museumuitstapje, benaderen we dames die op de wachtlijst staan.
Degenen die op de wachtlijst staan, zijn net als de dames van de andere twee
museumclubs, uiteraard welkom op alle lezingen van Peter.
De eerste lezing van Peter is op woensdag 6 september om 20.00u. in Hotel Centraal.
Deze eerste lezing is, zoals eerder vermeld in deze nieuwsbrief, toegankelijk voor álle
leden van Vrouwen Centraal en introducées.
Peter is inmiddels enthousiast bezig met het voorbereiden van de lezing en Anneke en
Marlie zijn bezig met de voorbereiding voor het uitstapje. Op vrijdag 15
september gaan we naar Den Haag voor o.a. een bezoek aan de tentoonstelling
‘De ontdekking van Mondriaan’ in het Gemeentemuseum. Dit bezoek sluit aan op de
lezing van Peter.
Voor meer info bel of mail naar:
Anneke van Zanten, tel.nr. 0493-473859, e-mail anneke@xantoute.nl of
Marlie Lossie, 0493-440057, marlielossie@gmail.com.
Museumclub II en III gaan voor wat betreft de museumuitstapjes samenwerken.
Anneke en Marlie organiseren drie uitstapjes, aansluitend op lezingen van Peter
Huijsmans en Ria Maas organiseert de overige drie uitstapjes. We wisselen dan de
programma’s met elkaar uit. Na een seizoen evalueren we.
Leesclub 2
We hebben de heer Loek Plas, die ook leesclub
1 begeleidt, bereid gevonden een
2e. leesclub onder zijn ervaren en bekwame
hoede te nemen.
De 2e. leesclub start op dinsdag 12 september
om 13.30 uur bij Hotel Centraal.
De volgende boekbesprekingen zullen op een
vrijdag worden ingepland.
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Tijdens de eerste bijeenkomst worden de data vastgelegd.
De heer Plas gaat uit van 6 middagen per jaar. De bijdrage voor 6 lessen is € 20,-.
(Soms kunnen er dat ook 7 worden)
Het boek dat hij behandelt zal hetzelfde zijn als bij leesclub 1. Voor september heeft hij
gekozen voor ‘Een klein leven‘ van Hanya Yanagihara.
Wilt u zich aanmelden voor deze leesclub, dan graag een telefoontje of mailtje naar de
secretaris, vrouwencentraal@gmail.com of tel. 0493-470996.
De yogaclub.
Er zijn nog steeds geen concrete afspraken gemaakt voor deze club.
Er komen te weinig reacties van onze leden en ook het vinden van een geschikte
Yoga-docent(e) is niet zo gemakkelijk als we dachten. Het bestuur heeft dan ook
besloten hiervan af te zien.

Mededelingen
Roadshow RABO Clubkas Campagne
Op zaterdag 27 mei is bekend gemaakt dat de Rabobank Clubkas Campagne 2017
voor onze vereniging het mooie bedrag van € 205,17 heeft opgebracht.
We willen graag al onze leden die klant zijn bij de Rabobank en nog geen lid zijn van
de Rabobank, vragen zich aan te melden als Rabobank lid. Dit is geheel kosteloos.
Na aanmelding kunt U volgend jaar ook mee stemmen zodat we bovengenoemd bedrag
nog kunnen verhogen.
Nieuw: Strabrecht Klassiek in De Ruchte!
U bent van harte welkom om in De Ruchte tijdens unieke concerten te
komen genieten van klassieke muziek van het allerhoogste niveau.
Vrijwel maandelijks spelen jonge aanstormende topmusici uit Nederland
en daarbuiten solo, als duo en soms als trio in theater De Ruchte.
Burgemeester Veltman zal op zondag 17 september het eerste concert van
de reeks klassieke zondagochtendconcerten openen.
In het openingsconcert speelt de klassieke pianiste Yang Yang Cai (1998).
Op zondag 30 april 2017 speelde zij piano bij het TV-programma Podium Witteman. Ze
is een leerlinge van pianist Jan Wijn, al jaren docent van vele toptalenten, o.a. van de
broers Jussen.
Yang Yang Cai speelt onder andere stukken van Fauré en Ravel.
Ook interviewt een presentator de musici, hierbij komen zowel het uit te voeren
muziekstuk als de artiest aan bod. Er is een publieksstemming met aan het einde van
het seizoen een finale met de drie meest gewaardeerde optredens.
Programma:
> 10.15 uur - Ontvangst met koffie/thee
> 11.00 uur - Prelude
> 11.10 uur - Hoofdprogramma deel 1. Concert en interview
> 11.55 uur - Pauze
> 12.10 uur - Deel 2. Vervolg concert, aansluitend een informeel samenzijn
> 13.00 uur – Einde
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Overige info:
- Entree: € 10,- p.p. incl. koffie/thee en programmablad
- Tot 12 jaar € 5,- p.p. (alleen aan de theaterkassa)
Meer info en tickets: www.deruchte.nl
Website
Opmerking: In de nieuwsbrief kunt u, door met de muis te klikken op onderstreepte
onderwerpen, via de betreffende website meer te weten komen over een excursie, een
tentoonstelling of een bepaald onderwerp.
Inlichtingen: Marlie Lossie, marlielossie@gmail.com

Nieuws van de clubs
- Meer genieten van muziek
In oktober luiden we het 27e seizoen van onze
muziekbeluistercursus weer in.
Deze cursus van 10 lessen wordt al die jaren
gegeven door muziekdocente Josine Dusseljee.
Om de week komen we op donderdagmorgen
van 9.30 tot 11.30u. bij elkaar.
Er wordt dan een bepaalde periode uit de
klassieke muziekgeschiedenis behandeld, of
een componist, of een opera.
Daardoor hebben we op een andere manier
naar muziek leren luisteren.
De laatste cursusdag liet Josine voor iedereen een bijpassend muziekstuk horen,
waaruit bleek dat ze de meesten van ons goed kende.
Voor mij (Henny) het 2e vioolconcert van Brahms (zacht – rustig en positief). Of dat
helemaal klopt?!
Heb je belangstelling? Er kunnen nog 3 leden deelnemen.
Voor inlichtingen: Henny Wewer tel. 0493-491983 of pamwew@hetnet.nl
- Leesclub I
De leesclub staat onder leiding van de heer Loek Plas en komt 6x per jaar, op
vrijdagmiddag bijeen in Zalencentrum Centraal. Aanvang 14.00u. Houd je van lezen en
vind je het leuk om over het gelezen boek te praten, meld je dan aan bij een van de
leesclubs.
Op vrijdag 8 september bespreekt leesclub 1 het boek ‘Een klein Leven’, geschreven
door Hanya Yanagihara.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 0493-492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
- Leesclub II
De 2e. leesclub start op dinsdag 12 september om 13.30 uur bij Hotel centraal.
Voor inlichtingen: Toos Maas tel. 0493-490654 of toosmaas@hotmail.nl
- Zondagmiddagclub
De zondagmiddagclub is een eetclub. We gaan iedere 3e. zondag van de maand om
18.00 uur uit eten in een van de restaurants in Someren.
Voor inlichtingen: Rietje Walder, tel. 0493-492539 of walderstoffels@hetnet.nl
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- Beter Bewegen
Iedere maandagmorgen in de Postel van 9.30 tot 10.30u.
Een proefles is altijd mogelijk.
Voor inlichtingen: Marianne Noach, tel. 0493-693094 of
ranoach@onsbrabantnet.nl
- Museumclub I
Op dinsdag 12 september gaan we weer eens naar Amsterdam. Deze keer niet om een
tentoonstelling te bekijken, maar om een aantal kleine musea te bezoeken. We
beginnen bij Ons’ Lieve Heer op Solder. Daarna gaan we naar de Oude Kerk en we
lunchen bij De Waag aan de Nieuwmarkt. Wat we ’s middags gaan doen hangt af van
de tijd, maar het wordt in ieder geval iets kleins in het centrum van Amsterdam.
We vertrekken vanaf station Heeze, met de trein van 09.09 uur.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 492989 of mmcsiebesma@kpnmail.nl

- Museumclub II
Terugblik bezoek museum Enschede.
‘In het hart van de Renaissance’.
Op 1 juni vertrokken wij al vroeg met de trein naar Enschede.
Patricia Kloppers stond ‘s morgens om acht uur al klaar met de treinkaartjes met
groepskorting.
Zij kon zelf niet mee, maar had alles netjes geregeld. Dank je wel daarvoor.
Na een overstap in Utrecht kwamen we rond 12.00 uur aan in Enschede.
Eerst een kop koffie en daarna kregen we een kastje met audiotour.
Bij verschillende werken kon je daardoor een ontzettend interessante uitleg krijgen.
Er hingen werken van Rafaël - Titiaan - Tintoretto - Savoldo - en Moroni.
Van de laatste schilder was het de eerste keer, dat zijn werken in Nederland vertoond
werden.
Om twee uur kregen we nog een lezing in de Gobelinzaal met als titel ‘Renaissance
Portretkunst’.
Daarna nog even terug in het museum om ook de vaste collectie te bekijken.
Rond vier uur naar het monument bij resten van de vuurwerkramp, pal naast het
museum, met een variatie van nieuwe gebouwde huizen van verschillende architecten.
Om vijf uur had Ria in een leuke locatie in het oude centrum van
Enschede gereserveerd. Een aantal heerlijke proeverijtjes bij een Italiaans restaurant.
Ria wist van alles over Enschede te vertellen en wij waren verrast door de ruime opzet,
parken, waterpartijen. En vooral de sfeer van deze stad. Een aanrader!!!
Om half elf waren we thuis na een gezellige dag, samen met elf dames.
Ria, je had het wederom fantastisch geregeld. DANK JE WEL.
Nicole Kuijpers
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De laatste museumdag voor de zomervakantie bracht museumclub II door in
Amersfoort op donderdag 6 juli. Een zonovergoten dag alweer, het lijkt wel of we daar
een patent op hebben!!!
Met het toeristentreintje werden we door de historische binnenstad geleid. Op de
Varkensmarkt stond Inge Vos klaar om ons als gids alles te vertellen over de stad en
haar beroemde bewoner, de schilder Mondriaan, die er zijn jeugdjaren had
doorgebracht.
Aangekomen in het Mondriaan Museum werd ons uitgelegd hoe de familie Mondriaan in
dat huis (museum), annex school, vroeger woonde en leefde. In de voetsporen van de
jonge Mondriaan werden we meegenomen door de Amersfoortse binnenstad; met z’n
grachten, muurhuizen, Hofjes en kerken. Amersfoort heeft ons verrast; het is een
echte aanrader voor iedereen om een bezoek te brengen aan deze stad!!!
We sloten ons dagje af met een late lunch bij Crêperie “Juffrouw Jacoba”. Het was
wederom een heerlijk dagje uit!
Ria Maas
Op vrijdag 8 september gaan we in aansluiting op de presentatie over de schilder
Mondriaan een bezoek brengen aan de tentoonstelling ‘De ontdekking van Mondriaan’
in het Gemeentemuseum van Den Haag.
Voor inlichtingen: Ria Maas, tel. 479667 tonmaas@upcmail.nl
- Kunst-Museumclub III
Op vrijdag 15 september gaan ook wij, onder begeleiding van Peter Huijsmans, naar
Den Haag voor o.a. een bezoek aan de tentoonstelling ‘De ontdekking van Mondriaan’
in het Gemeentemuseum.
Voor inlichtingen: Anneke van Zanten, tel.nr. 0493-473859,
e-mail anneke@xantoute.nl of Marlie Lossie, 0493-440057,
marlielossie@gmail.com.
Ziekenbezoek
Stelt u een bezoekje op prijs of weet u iemand die graag een bezoekje ontvangt, neem
dan contact op met Wies Hanssen, tel. 0493- 492881 of Trees Berkers tel. 0493493124.
GRAAG TOT ZIENS bij een van onze activiteiten!

Secretariaat: Annie Meeuws - vrouwencentraal@gmail.com -tel. 0493-470996
Bankrek.nr.: NL97 RABO 0309 896916
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