NIEUWSBRIEF
januari/februari 2018

Van de voorzitter
Beste dames,
Namens het bestuur wens ik u allen een gezond en gelukkig 2018 toe!
Een jaar waarin u hopelijk mag genieten van alle mooie dingen die het leven te bieden
heeft.
Mooie dingen… die u ook vindt in het kersverse programma van Vrouwen Centraal.
Hopelijk spreekt ons nieuwe programma u aan!
We weten dat we het niet iedereen altijd naar de zin kunnen maken, maar we streven
er wel naar.
Om inzicht te krijgen in uw wensen en meningen en om te kijken of zaken eventueel
beter of anders kunnen, hebben wij als bestuur, voor onze leden een enquête
samengesteld!
We hopen op deze manier meer op de wensen en behoeftes van onze leden te kunnen
inspelen.
Ik hoop van harte dat u allen de enquête, die u binnenkort krijgt toegestuurd, wilt
invullen.
Ik hoop ook u allen te mogen begroeten op onze belangrijke ledenvergadering op
woensdag 5 februari a.s. We kiezen die middag maar liefst vier nieuwe bestuursleden.
Deze week ontvingen wij het bericht dat plotseling op 93-jarige leeftijd Jo Zegveldvan der Vleuten is overleden.
Jo was nog aanwezig tijdens onze kerstviering en op de nieuwjaarsontmoeting en al
jarenlang actief lid van onze vereniging.
Wij wensen de familie veel sterkte met het verwerken van dit verlies.
Welkom aan nieuwe leden
We zijn blij weer vijf nieuwe leden te mogen verwelkomen, nl. Corrie Kremers,
Leny Hendriks, Marijke Telders, An Blankennagel en Mieke van Munster.
Wij wensen hen een prettige tijd bij onze vereniging.
Afmeldingen leden
Per 1 januari is door vier leden het lidmaatschap opgezegd.
Dit zijn Johanna Sonnemans, Paula Verstappen, Anneke Koolen en Paula Beune.
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Bestuursleden gevraagd!!!
Wie meldt zich als nieuw bestuurslid??...
Zoals u al eerder in de nieuwsbrief hebben kunnen lezen zijn tijdens onze
jaarvergadering op 5 februari a.s. drie bestuursleden aftredend waarvan twee niet
herkiesbaar.
Het bestuur heeft besloten de functie van secretaris op te splitsen. Omdat het bestuur
volgens onze statuten moet bestaan uit een oneven aantal leden hebben we vier
nieuwe bestuursleden nodig!
Er zijn al drie dames die sinds een paar maanden meedraaien als kandidaatbestuurslid, nl. Marlie Lossie, Marie-Thérèse van Kemenade en Mieke Storms.
Een definitieve benoeming en verdeling van de verschillende vacatures kan pas
plaatsvinden na instemming van de leden tijdens de ledenvergadering van 5 februari
2018.
Bent ook u geïnteresseerd in een bestuursfunctie, meld dit dan bij het secretariaat tel.
0493-470996, per mail: vrouwencentraal@gmail.com of bij een van de overige
bestuursleden.
U kunt zich nog aanmelden tot 27 januari 2018.

Komende activiteiten
Donderdag 18 Januari
‘Ik vertrek’
door Jet Verberne
Sinds 1 juli 2015 wonen Jet en Tieno in Italië. Jet is geboren en getogen in Someren.
Hoe kom je dan in Italië terecht en waarom?
Jet vertelt graag over haar emigratie naar Abruzzo, een ongerepte regio in middenoost Italië.
Wat zijn de tegenvallers geweest, hoe ging de verbouwing, wat is het cultuurverschil?
Er is veel te vertellen over die afgelopen jaren.
Met behulp van anekdotes, verhalen, foto's en filmpjes schetst Jet een beeld van het
leven dat zij nu leidt in Italië.
Ze vertelt over het klimaat, de taal, het eten, de Italianen, de seizoenen en het
alledaagse leven.
Locatie: Hotel Centraal
Aanvang 14.00u.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,- entree.
Woensdag 31 Januari
Kunstlezing ‘Art Deco’
door Peter Huijsmans
Voor de tweede keer zal Peter ons vanavond
trakteren op een boeiende kunstlezing met
ditmaal als onderwerp ‘Art Deco’.
Art Deco was een populaire stijlbeweging in de
periode van 1920 tot 1939. Deze stroming had
haar weerslag op de decoratieve en toegepaste
kunst, zowel bij de architectuur, het grafische-,
industrieel- eninterieurontwerp, als de
beeldende kunst en kledingmode.
De beweging was in zekere zin eclectisch, d.w.z. een mengelmoes van verschillende
stijl- en kunststromingen uit de eerste decennia van de 20ste. eeuw.
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Belangrijkste kenmerk van ‘Art Deco’ en tevens het verschil met de meer organische
‘Art Nouveau’ is de omarming van technologie in aanvulling op traditionele motieven.
De stijl wordt vaak gekenmerkt door rijke kleuren, geometrische figuren en overdadige
versieringen.
Kunst-museumclub III brengt in aansluiting op deze lezing op 7 februari een bezoek
aan de tentoonstelling ‘Art Deco’ Paris in het Gemeentemuseum in Den Haag.
Locatie: Hotel Centraal
Aanvang 20.00u.
De lezing door Peter wordt georganiseerd door Kunst-Museumclub III.
Van de leden wordt daarom een bijdrage gevraagd van € 2,00.
Introducés betalen € 5,-.
Maandag 5 februari
Jaarvergadering Vrouwen Centraal
Locatie: Hotel Centraal
Aanvang 14.00u.
Binnenkort ontvangt u:
* de agenda voor deze algemene ledenvergadering
* het verslag van de jaarvergadering van 1 februari 2017
* een enquête
We hopen veel leden te verwelkomen op onze jaarvergadering.
Donderdag 22 februari
‘Ode aan IJsland’
door Gerry van Roosmalen, fotograaf.
De heer van Roosmalen raakt in 1973 in de
ban van IJsland en enkele jaren later ook
in de ban van fotografie. In 1999 zet hij
voor het eerst voet op IJslandse bodem.
In 2007 startte hij als reisleider/gids in
IJsland.
In 2012 werd zijn boek ’Ode aan IJsland’
uitgegeven. Hij neemt ons mee naar het
prachtige IJsland en maakt ons met
schitterende foto’s deelgenoot van zijn
passie voor dit prachtige land.
Hij fotografeerde niet alleen, we krijgen
ook van alles te horen over de
geschiedenis van dit fascinerende land.
Locatie: Hotel Centraal
Aanvang 20.00u.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,- entree.

Terugblik activiteiten
Woensdag 29 november Noord- Korea,
‘Een geval apart’
Woensdagvond 29 november heeft de heer Frank Vesters ons wat helderheid
verschaft over het onderwerp Noord-Korea.
Korea is een schiereiland omringd door de Gele Zee en de Japanse Zee. Aan de
landzijde grenzend aan China en Rusland.
Korea heeft lange tijd tot het Japanse Rijk behoort. Daar kwam een einde aan door
de overgave van Japan na de aanval op Hiroshima.
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Helaas voor Korea werd het schiereiland gesplitst en ontstond er een Noord-Korea
en een Zuidelijk deel. Noord-Korea viel onder de ‘bescherming’ van de Sovjet-Unie
en werd communistisch, Zuid-Korea viel toe aan Amerika en werd pro-Amerikaans
gestructureerd.
In Noord-Korea heerst de Stalinistische cultuur o.l.v. Kim il-Sung, de eeuwige
president. Hij ontwierp de Juche ideologie. Wat o.a. inhoudt zelfredzaamheid,
onafhankelijk van het buitenland, vijanddenken. Een totalitair regime, alles onder
controle, alles in handen van de staat, van de familie Kim en haar vazallen. Het land
is arm. Leeft van wat de aarde opbrengt. Er is voldoende voedsel. Het heeft ook
industrie die sterk vervuilend is.
Voor toeristen zijn er mogelijkheden om het land te bekijken maar altijd onder
begeleiding van gidsen.
Wat opvalt in de dia’s die getoond werden, zijn de brede lege straten. Auto’s
ontbreken, bussen zijn er wel net als trolleybussen, maar rijden nauwelijks. Wel
werd personeel ingezet –scholieren in uniform en kantoorpersoneel- om de straten
te vegen. Gigantische standbeelden die door de bevolking bewonderd moeten
worden. De mensen worden voortdurend opgeroepen zich te bekwamen in dans en
zang om festiviteiten allure bij te zetten. Sterke emoties worden er verwacht,
‘huilen voor de leider’ bij manifestaties. Op straffe van opsluiting in
concentratiekampen.
Een van de belangrijkste bezienswaardigheden is International Friendship Exhibition,
waar alle cadeaus van Kim il-Sung en zijn zoon Kim Jong-il bijeen zijn gebracht,
geschonken door bevriende staatshoofden.
In Noord-Korea begint de jaartelling op de geboortedatum van Kim il-Sung. Enkele
namen die aan de president gegeven zijn: eeuwige president, redder van het
vaderland, vader van de Koreanen, grote geliefde leider, zon van de Natie.
Dorrie van der Linden
Zaterdag 9 december
Amnesty’s Schrijfmarathon
Nee, we waren niet met velen, maar….. Amnesty International verzekert ons, dat
elke brief telt…
Aan de brievenschrijvers die er wel waren….: namens Sakris, Yulan, Shackelia,
Hanan, Clovis, Mahadine, Issa, Farid, Xulhax : Hartelijk bedankt!
Vrijdag 15 december
Kerstviering
Op vrijdag 15 december vierden we de
jaarlijkse kerstviering. De kerstwerkgroep
bestaande uit Jo Sleegers, Marie-Thérèse van
Kemenade en Anneke van Zanten
zorgde voor een grandioos sfeervolle
kerstviering.
Bij binnenkomst werd iedereen hartelijk
welkom geheten door het bestuur van
Vrouwen Centraal. Eenieder kreeg een badge
opgespeld. De ontvangstruimte was gezellig in
kerstsfeer ingericht. De leden werden
speciaal welkom geheten door onze voorzitster Ine Acda en er werd geproost met een
welkomstdrankje. Daarna gingen we naar de grote zaal waar het diner geserveerd
werd. D.m.v. een tafelnummer werd iedereen naar de tafel verwezen. Ietwat onwennig
zocht iedereen haar plek op.
Pastoor Scheepers opende het kerstdiner met een mooie humoristische kerstgedachte.
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Er hing meteen een gezellige sfeer, intussen werd het voorgerecht geserveerd en
daarna liet zangeres Hannelore Boymanns ons genieten van haar prachtige stem.
Na het hoofdgerecht werd door de kerstwerkgroep een collecte gehouden. Jo Sleegers
legde uit welk ‘goede doel’ gekozen was. De opbrengst is naar een aantal gezinnen in
Someren gegaan die het niet zo breed hebben. De opbrengst van € 541,00 liet zien dat
iedereen achter het gekozen goede doel stond. De werkgroep heeft 14 pakketten t.w.v.
€ 40,00 samengesteld. Ze hebben contact
gezocht met een dorpsondersteuner die
vervolgens, namens Vrouwen Centraal,
gezorgd heeft dat de pakketten op de goede
plaats terecht zijn gekomen. Op deze
mededeling volgde terecht een groot
applaus.
Nadat van het nagerecht was genoten, sloot voorzitster Ine Acda de geslaagde
kerstviering af en bedankte zeer terecht, vol lof, de kerstwerkgroep.
Er waren maar liefst 72 leden bij deze gezellige kerstviering aanwezig.
Fian Geevers
Woensdag 3 Januari
Nieuwjaarsbijeenkomst
Samen met 38 dames van onze vereniging hebben we op woensdag 3 januari het
nieuwe jaar ingeluid.
Onze voorzitster Ine Acda bracht een toast uit op 2018 en wenste iedereen een goed
en vooral gezond jaar toe.
Na een dankwoord aan alle leden o.a. voor de gulle kerstbijdrage voor het goede doel
verwelkomde zij speciaal Loes van der Weerden.
Loes is, samen met Moniek Hoeve, sinds 1 juni 2017 dorpsondersteuner/sociaal
wijkondersteuner in Someren en Asten.
Loes heeft ervoor gezorgd dat de veertien kerstpakketten, gekocht van de opbrengst
van onze collecte, bij de juiste personen zijn terecht gekomen.
Loes bedankte dan ook alle leden heel hartelijk voor deze actie.
Vervolgens gaf zij op enthousiaste en uitgebreide wijze uitleg over inhoud en vorm van
haar werkzaamheden als dorpsondersteuner.
De beide dorpsondersteuners helpen bewoners van Someren en Asten bij zeer
verschillende onderwerpen. Ze werken o.a. samen met gemeente, politie, Lev groep,
WMO-loket en schulddienstverlening.
Zijn er vragen die te maken hebben met leefbaarheid, wonen, zorg, veiligheid, welzijn?
Heeft u een vraag die betrekking heeft op iets dat in uw buurt speelt of maakt u zich
zorgen over iemand in uw omgeving? Ook dan kunt u bij hen terecht.
Loes en Moniek streven ernaar zo laagdrempelig mogelijk te werken.
Bedankt Loes voor je toelichting!
Marlie Lossie

Mededelingen
Woensdag 11 april 2018: Avond rond het thema ‘Ouder worden/Dementie’.
De werkgroep is volop bezig met de invulling van deze avond.
We organiseren o.a. lezingen m.m.v. klinisch geriater Hannie Bloemen en notaris
Kessels.
Tevens zullen er workshops gehouden worden en is er een info-markt.
Ook bevelen we de toneelvoorstelling ‘Ma’ aan, naar het boek van Hugo Borst.
Zaterdag 21 april om 20.30u. in De Ruchte
Er zijn voor deze voorstelling voor Vrouwen Centraal 20 kaarten à € 22,50
gereserveerd. Reservering bij penningmeester Ria Maas. Tel: 4796
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Website
De Kerstsfoto’s op de website zijn weer vervangen door winterbeelden.
Ons nieuwe jaarprogramma en de foto’s van de kerstviering zijn ook te vinden op onze
site.
Heeft u vrienden of kennissen die geïnteresseerd zijn in onze vereniging, maar (nog)
geen lid zijn?
Vanaf nu kunnen zij zich via onze website abonneren op onze nieuwsbrief. Klik hier.
Inlichtingen: Marlie Lossie, marlielossie@gmail.com

Nieuws van de clubs
- Meer genieten van muziek
Ieder najaar vanaf oktober tot maart komen een
aantal muziekliefhebbers 10 donderdagochtenden bij
elkaar om muziek te beluisteren o.l.v. mevr. Josine
Dusseljee.
Zij geeft uitleg over de componisten - oude
muziek – volksmuziek uit verschillende landen –
symfonieën – viool- en pianoconcerten liederen – kerst- en passiemuziek of een opera.
Daarna worden de werken natuurlijk beluisterd.
De data voor januari 2018 zijn: 11 en 25 januari.
Heeft u muzikale belangstelling en wilt u graag meer informatie?
Bel of mail dan naar Henny Wewer tel. 0493-491983 of pamwew@hetnet.nl
- Leesclub I
De leesclub komt 6x per jaar bijeen in zalencentrum Centraal en staat onder leiding
van de heer Loek Plas. Houd je van lezen en vind je het prettig om over een gelezen
boek te praten, meld je dan aan bij een van de leesclubs. Je bent van harte welkom.
Onze volgende bijeenkomst is voor één keer op een woensdag en wel op 10 januari.
We beginnen om 12.00u met een lunch en aansluitend bespreken we het boek ‘Cécile
en Elsa, strijdbare freules’, geschreven door Elisabeth Leijnse. Elisabeth Leijnse is
hoogleraar letterkunde aan de Universiteit van Namen. Met deze dubbelbiografie won
ze in 2016 de Libris Geschiedenisprijs en de Biografieprijs 2016. Ieder die
geïnteresseerd is in geschiedenis van de vrouwenemancipatie moet dit prachtige boek
lezen en bovendien op 22 februari, ’s avonds om 20.00u naar de bibliotheek in
Someren komen, waar Elisabeth Leijnse zelf een lezing geeft over haar boek.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 0493-492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
- Leesclub II
De volgende bijeenkomst is op vrijdag 12 januari om 13.30u.
We lezen, evenals Leesclub I, het boek ‘Cécile en Elsa, strijdbare freules’ van Elisabeth
Leijnse.
De bespreking van het boek ‘De Stamhouder’ van Alexander Münninghoff is verzet naar
23 februari.
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
18.00u. uit eten in een van de restaurants in Someren.
Voor inlichtingen: Rietje Walder, tel. 0493-492539 of walderstoffels@hetnet.nl
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- Museumclub I
Op dinsdag 16 januari gaan we naar het Noord-Brabants Museum in Den Bosch en
bekijken daar de tentoonstelling: ‘Een modefotograaf ziet Bosch, The Garden of Earthly
Delights’. Een imposante fotoserie van de Britse fotograaf Tim Walker. De serie is
geïnspireerd op het drieluik ‘De Tuin der Lusten’ van Jheronimus Bosch. De fotograaf
werkt regelmatig voor internationale modebladen, waaronder Vogue. De fantasierijke
sprookjeswerelden die hij in zijn foto’s creëert is uniek. Natuurlijk bekijken we ook het
pas aangekochte schilderij van Vincent van Gogh, de Collse Watermolen. We
vertrekken vanaf station Heeze, met de trein van 09.03u.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 492989 of mmcsiebesma@kpnmail.nl
- Museumclub II
Museumclub 2 heeft momenteel een winterstop. Na het carnaval gaan we weer van
start met het nieuwe museumjaar 2018.
De data voor komend jaar zijn uitgekozen, maar in overleg met de dames van
museumclub 2 zullen deze nog bevestigd moeten worden.
We starten op 1 maart en de volgende museumdagen staan gepland op: 19 april, 21
mei, 28 juni, 6 september en 25 oktober. Op 1 maart bezoeken we het Gemeente
Museum in Den Haag voor de tentoonstelling ‘Art Deco’, waarover Peter Huijsmans
een lezing gaat verzorgen op 30 januari 2018.
Heel veel kunstgenot in 2018 gewenst!
Ria Maas
Voor inlichtingen: Ria Maas, tel. 479667 tonmaas@upcmail.nl
- Kunst-Museumclub III
Wij starten ons nieuwe museumjaar op 31 januari met de lezing ‘Art Deco’ door Peter
Huijsmans. (Zie ook de info in deze nieuwsbrief onder komende activiteiten)
Daarna gaan we op woensdag 7 februari naar het Gemeentemuseum in Den Haag voor
de tentoonstelling ‘Art Deco, Paris’. We krijgen daar weer een ongetwijfeld boeiende
rondleiding door Monique Varma. Zij was ook onze gids tijdens de rondleiding over
Mondriaan.
De data voor onze lezingen en uitstapjes in 2018 zijn ook vastgelegd.
De lezingen door Peter staan gepland op maandag 16 april (thema Amsterdamse
School) en woensdag 24 oktober (thema nog in te vullen).
De museumuitstapjes staan gepland voor vrijdag 23 maart, vrijdag 20 april, woensdag
16 mei, vrijdag 21 september en vrijdag 2 november.
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Het wordt ongetwijfeld weer een interessant ‘kunstjaar’!
Voor inlichtingen en aanmelding: 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. 0493-493124.
GRAAG TOT ZIENS bij een van onze activiteiten!

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