NIEUWSBRIEF

april 2018

Van de voorzitter
Beste dames,
Ouder worden… een uitdaging!
Dat is de titel van de thema-avond op 11 april a.s., die Vrouwen Centraal organiseert in
samenwerking met andere vrouwenorganisaties uit Someren en Asten/Deurne.
We zijn een vereniging met actieve, vitale vrouwen en we zijn niet bepaald bezig met
‘ouderdom’. Maar we sluiten onze ogen niet voor de fysieke en/of mentale
veranderingen, die bij onszelf of bij onze dierbaren op kunnen treden naarmate we ouder
worden.
Een slimme meid …………………. juist!!
Kom daarom naar De Ruchte op 11 april!
Ria Smulders en ik rekenen op u!
U vindt het programma van deze avond als bijlage bij deze nieuwsbrief.
En op onze website www.vrouwencentraal.nl staat uitgebreide informatie over de
verdere invulling van deze avond.
Afscheid van Mia van den Heuvel
Vanaf de begintijd, dus al 60 jaar, was Mia van den Heuvel lid van het KVG/VC.
Helaas is zij op 15 maart jl. overleden.
De laatste jaren was zij, vanwege haar zwakke gezondheid, niet meer in staat de
activiteiten van onze vereniging te bezoeken. Maar uit een gesprek dat we kort geleden
met haar voerden, bleek haar grote betrokkenheid bij onze club.
Ze gaf aan dat ze altijd veel plezier heeft beleefd aan haar lidmaatschap.
Wij koesteren de herinnering aan de lieve, belangstellende, bescheiden vrouw die ze
was.
Ook ontvingen wij het bericht van overlijden van Theo Verhagen, de echtgenoot van ons
lid Thea Verhagen.
Wij wensen Thea en haar gezin veel sterkte toe, nu en in de komende tijd.

Welkom aan nieuwe leden
We mogen weer een nieuw lid welkom heten: Els Verberne.
Els, we wensen je een fijne tijd bij onze vereniging!
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Informatie van de penningmeester
Rabobank Clubkas Campagne

Tijdens de Rabobank Clubkas Campagne kunnen leden van Rabobank Peelland Zuid
hun stem uitbrengen op verenigingen en stichtingen die zij een warm hart toedragen.
Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting
uitgebracht worden, des te meer geld deze club ontvangt. Voor meer info klik hier
Dit jaar heeft de Rabobank weer € 275.000,- te verdelen.
Ook Vrouwen Centraal doet dit jaar, als lid van de Rabobank, weer mee aan deze actie.
Dit jaar kan gestemd worden van 5 tot 30 april.
Wie mag mee doen met de stemming?
Als u al lid bent van Rabobank Peelland Zuid, ontvangt u automatisch voor de start van
de stemperiode een persoonlijke stemcode. Daarmee logt u in en vervolgens kunt u vijf
stemmen uitbrengen op de verenigingen of clubs die u wilt steunen.
Bent u nog geen lid? Als u minimaal één dienst afneemt van Rabobank Zuid, kunt u
zich aanmelden als lid. Dit kan via internet of door een bezoekje aan de bank.
www.rabobank.nl/leden
U mag maximaal één stem uitbrengen op dezelfde club/vereniging.
We hebben de leden van Vrouwen van Nu Someren gevraagd een stem uit te brengen
op onze vereniging. Het zou fijn zijn als wij als lid van Vrouwen Centraal dan ook een
stem uitbrengen op Vrouwen van Nu Someren.

Komende activiteiten
Dinsdag 27 maart
Een interessante excursie naar ‘Huijbregts Groep’ Helmond van
13.30 tot 15.30u.
De inschrijftermijn voor deze excursie is inmiddels verstreken.
Woensdag 11 april
Thema-avond ‘OUDER WORDEN…. een UITDAGING!’
18.30 tot 22.00u.
De Ruchte Someren
Vrouwen Centraal organiseert in samenwerking met andere Somerense vrouwenorganisaties deze thema-avond.
Het programma van de avond vindt u als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Uitgebreide informatie over de inhoud van dit programma ook op onze website:
www.vrouwencentraal.nl.
Aanleiding voor de thema-avond was o.a. de toneelvoorstelling ‘MA’, gebaseerd op het
boek van Hugo Borst.
De voorstelling is op zaterdag 21 april a.s. te zien in De Ruchte Someren.
Voor Vrouwen Centraal zijn nog enkele gereserveerde kaarten voor deze voorstelling
beschikbaar.
Informeer bij onze penningmeester Marie-Thérèse van Kemenade,
m_vankemenade@hotmail.com. of tel. 06-23033934.
Maandag 16 april
Kunstlezing ‘Amsterdamse School’ door Peter Huijsmans
De Amsterdamse School 1910 -1930.
De architectuur van de Amsterdamse School is een van de meest karakteristieke stijlen
van de Nederlandse bouwkunst. De uitbundige vormenstijl kan zich de afgelopen
decennia in een opmerkelijke populariteit verheugen.
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De Amsterdamse School kwam voort uit een groep bevriende architecten, maar
breidde zich al snel uit tot andere disciplines, zoals sierkunstenaars, beeldhouwers en
interieurvormgevers.
De Amsterdams Schoolvormgeving varieert van meubelen tot boekomslagen en van
glas-in-loodlampen tot vloerkleden.
Meer info? Klik hier.
Toegang gratis voor alle leden van Vrouwen Centraal.
In aansluiting op deze lezing gaat Kunst-Museumclub III op vrijdag 20 april op
excursie naar Amsterdam.
Locatie: Hotel Centraal
Aanvang 20.00u.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,- entree
Maandag 7 mei
Wandeling Natuurpoort Vennenhorst o.l.v. een IVN-gids
14.00u.
Meer informatie hierover binnenkort op onze website in de nieuwsbrief van me i.

Terugblik activiteiten
Donderdag 22 februari ‘Ode aan IJsland’
Lezing door Gerry van Roosmalen, fotograaf
Wij werden getrakteerd op zeer veel prachtige foto's van de hand van Gerry.
Hij bezoekt het eiland een paar maal per jaar, liefst in de winter.
"Want", zo zei hij, "dan is de natuur veel spectaculairder". Nou dat was wel te zien!
Zo ongeveer vanaf Reykjavik volgde hij een groot
deel van de kustlijn en ging dan op een aantal
plaatsen het binnenland in. IJsland heeft zeer veel
watervallen die in al hun pracht gefotografeerd
werden. Soms met mooie regenbogen erdoor.
Ook had hij een prachtige foto van een geiser, in
deelopnames, van net beginnen te spuiten tot de
bereikte hoogte. Schitterend!
Hij vertelde van de vroegere bevolking in een toch
wel redelijk onherbergzaam gebied, maar toch wel
vaak met een mooi kerkje erbij.
Heel mooie beelden liet hij zien van wolkenpartijen
en sneeuwlandschappen.
Wilt u er ook eens naar toe? Gerry gidst voor
IJsland-Tours.
Dan wacht u zeker een fantastische reis. Wij
maakten die reis ook, maar dan in een lekker
warm hotel Centraal. Erg mooi!
De kou hield veel mensen thuis. Zij kunnen spijt
hebben. Het was echt de moeite waard.
Maria Hermens
Maandag 12 maart ‘De positie van vrouwen in Hindoeïsme en Boeddhisme’
Lezing door prof. dr. Paul J.C.L. v.d. Velde
Met veel kennis van zaken nam een bevlogen prof. dr. Paul van de Velde 35 leden en
twee introducés mee naar het Verre Oosten.
Ondanks het feit dat hij meerdere maanden per jaar in dit gebied woont en werkt, de
talen spreekt (zelfs enkele plaatselijke dialecten) en zich aanpast aan de plaatselijke
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gebruiken, zal hij nooit een Hindoe worden. Hindoe ben je, maar kun je nooit worden.
Als niet-hindoe wordt je beschouwd als ‘onrein’.
Dat de positie van de vrouw nog een ondergeschikte is en dat met name de
schoonmoeders een machtige en invloedrijke positie innemen, werd wel duidelijk aan
de hand van de door Paul vertelde anekdotes.
Toch is er, met name in de grote steden, een kentering zichtbaar.
Ook in het Boeddhisme, dat in onze westerse wereld vaak geassocieerd wordt met
vredelievendheid en meditatie, is de positie van de vrouw ondergeschikt aan die van de
man.
Paul besprak de misverstanden die er in het westen zijn op gebied van de beleving van
b.v. de spiritualiteit. Hij belichtte ook het leven van monniken en nonnen.
Ook kwam de actuele situatie in Myanmar, het voormalige Birma, ter sprake.
Na het verdwijnen van de militaire junta kwamen de oude geschillen tussen de drie
belangrijkste etnische bevolkingsgroepen, waaronder de islamitische Rohinhya, weer
naar boven.
Paul vertelde, waarom Aung San Suu Kyi, adviseur van de staat van Myanmar en
Nobelprijswinnaar voor de Vrede, niet daadkrachtig ingrijpt in de huidige situatie.
Aung San Suu Kyi behoort tot de kleinste van de drie etnische groeperingen van
Myanmar.
Verschillende internationale prijzen, waaronder een van de Verenigde Naties, zijn haar
vanwege haar opstelling in het huidige conflict, inmiddels ontnomen.
Een boeiende en erg interessante lezing!

Website
Op de website o.a. uitgebreide informatie over de komende thema-avond van 11 april.
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.
Op 15 maart luisterden we voor de laatste keer naar
de klassieke muziek, die Josine Dusseljee ons liet
horen en waarover ze een boeiende uitleg gaf.
De volgende (de 28e.!) cursus gaat in oktober weer
van start.
Heeft u muzikale belangstelling en wilt u graag meer
informatie?
Mail dan naar Henny Wewer, pamwew@hetnet.nl
Iedere maand vindt op zondagmorgen in de foyer van De Ruchte een klassiek concert
plaats in de reeks Strabrecht Klassiek.
Het eerstvolgende concert wordt gegeven op zondag 22 april.
Vanaf 10.30u. wordt u verwelkomd met een kop koffie met iets lekkers.
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Om 11.00u. brengt een heel jong talent een muziekstuk ten gehore.
In het hoofdprogramma speelt aanstormend talent als solist, duo of trio enige klassieke
werken, gevolgd door een interview.
Op 22 april speelt Daniëlle van Os op klassiek gitaar.
U kunt het programma inzien via de website: www.deruchte.nl.
Kaarten kunnen daar ook besteld worden of aan de kassa.
- Leesclub I
De leesclub staat onder leiding van de heer Loek Plas en komt 6x per jaar bijeen op
vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00u., in zalencentrum Centraal.
Houd je van lezen en vind je het fijn om over een gelezen boek te praten, meld je dan
aan bij een van de leesclubs, je bent van harte welkom. De eerstkomende bijeenkomst
is op vrijdag 6 april. We bespreken dan ‘De Kinderwet’, geschreven door Ian Mc Ewan.
Het volgende boek dat we lezen is ‘De Tolk van Java’, geschreven door Alfred Birney.
De datum van deze bijeenkomst is nog niet bekend.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 0493-492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
- Leesclub II.
Op vrijdag 30 maart bespreken we samen met Loek Plas het boek ‘De Kinderwet’ van
Ian Mc Ewan.
Daarna lezen we het boek ‘De tolk van Java’ van Alfred Birney, winnaar van de Libris
Literatuur Prijs 2017.
De datum waarop we dit boek bespreken is nog niet bekend.
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
- Museumclub I
Net als de andere museumclubs bezoeken ook wij het Dordrechts Museum om de
tentoonstelling ‘Jongkind en Vrienden’ te bewonderen.
We bezochten al diverse keren dit en andere
interessante musea in Dordrecht en maakten
ook al eens een stadswandeling. Wellicht is
het nu eens tijd om, na het bekijken van de
tentoonstelling, een rondvaart te maken.
Afhankelijk van de weersomstandigheden,
beslissen we ter plaatse.
We gaan in ieder geval op dinsdag 10 april
en vertrekken vanuit Heeze met de trein van
09.03 uur.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel.
492989 of mmcsiebesma@kpnmail.nl
- Museumclub II
Misschien was het wel de koudste dag van de winter, donderdag 1 maart. Toch
besloten we om met zeven dames af te reizen naar Den Haag voor de Art-Deco
tentoonstelling.
Vanuit Deurne naar Eindhoven, waar de trein op zich liet wachten, maar uiteindelijk
reden we met een kwartier vertraging toch met de intercity naar Den Haag.
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Halverwege een storing; we stonden stil in de weilanden voor Rotterdam. De
machinist verzekerde ons dat hij er alles aan zou doen om de trein weer aan de praat
te
krijgen. Met flinke vertraging kwamen we in Rotterdam aan; het eindstation van de
pechtrein! We werden verzocht met de eerstvolgende intercity vanuit Eindhoven verder
te reizen. 11.45u. Zaten we eindelijk aan de koffie in de ‘Stations Huiskamer’ van Den
Haag Centraal!!!
De tentoonstelling, waarin een hoofdrol voor de Franse modeontwerper Poiret, was
meer dan de moeite waard. Prachtige kleding voor de high society en schitterende
gewaden voor theater, beeldhouwwerken en schilderkunst, juwelen en prenten,
fotografie en film. We waren goed op de hoogte van wat ons te wachten stond, na de
lezing van Peter Huijsmans en de goede omschrijving via internet. Toch werden we
alsnog verrast. De lunch genoten we bij restaurant Gember aan een grote tafel, zodat
we ook nog gezellig met elkaar konden buurten!
Ook café Dudok aan het Hofplein was ter afsluiting van deze dag de moeite waard met
z’n mooie interieur. Rond 18.00u. stonden we op het Centraal Station, waar we ons zelf
trakteerden op een frites met!!! om daarna de intercity na Eindhoven te nemen. Moe
maar voldaan kwamen we rond 21.00 uur thuis!!!
Op donderdag 19 april gaat museumclub II op excursie naar Amsterdam. We bezoeken
het Amsterdamse School Museum ’Het Schip’ onder leiding van een gids en maken een
wandeling door de Spaardammerbuurt.
Voor inlichtingen: Ria Maas, tel. 479667 tonmaas@upcmail.nl
- Kunst-Museumclub III
Aansluitend op de lezing van Peter Huijsmans op maandag 16 april, gaan we, niet
geheel verwonderlijk, naar Amsterdam.
Ons uitje staat gepland op vrijdag 20 april.
We brengen die dag o.a. een bezoek aan museum Het Schip, hét Amsterdamse
Schoolmuseum over Kunst, Architectuur en huisvesting. Klik hier
We krijgen daar een rondleiding in en om het gebouwencomplex van Museum het
Schip. Een gids neemt ons mee langs de architectuur, toont de prachtige details en
vertelt over de geschiedenis van sociale huisvesting van de Amsterdamse School.
Na de lunch in een van de restaurantjes op het Westergastterrein gaan we ’s middags
naar Bezoekerscentrum De Dageraad
in Amsterdam Zuid.
Daar hebben we een
architectuurrondleiding geboekt.
Deze rondleiding neemt ons mee langs het
spraakmakende Dageraad complex,
met aandacht voor de architecten en
kunstenaars, de vormentaal van de
Amsterdamse School en de
bijzondere geschiedenis van
Woningbouwvereniging De
Dageraad. Klik hier
We vertrekken dit keer met de trein van 9.03u. vanuit Heeze.
Het belooft weer een boeiende en interessante dag te worden!
Voor inlichtingen:
Anneke van Zanten, tel.nr. 0493-473859, anneke@xantoute.nl of
Marlie Lossie, 0493-440057, marlielossie@gmail.com.
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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: Mieke Storms - vrouwencentraal@gmail.com - tel. 0493-494796
Bankrek.nr.: NL97 RABO 0309 896916
Fotobronnen: pixabay – privé
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