NIEUWSBRIEF

zomer 2018

Van de voorzitter
Beste dames,
Dit is voorlopig alweer de laatste nieuwsbrief vóór de zomer. Er liggen nog enkele
activiteiten in het verschiet, nl. de IVN-wandeling, de kookworkshop en in de zomer de
fietstocht en de terrasochtenden.
Wat ook in het verschiet ligt: de jubileumviering op vrijdag 14 september a.s.!
Dat is nog ver weg, ik weet het, maar de werkgroep, die hard aan het werk is om deze
dag een spetterende invulling te geven, wil toch alvast een tipje van de sluier oplichten….
Op deze dag zetten we natuurlijk onze jubilarissen in het zonnetje, er is een leuke
gezamenlijke activiteit, we maken een reisje door 60 jaar KVG/VC en we sluiten af met
een feestelijk 3 gangendiner (keuzemenu), met tijdens het diner een spectaculair
optreden!
En natuurlijk genieten we van de gezelligheid met elkaar.
Reserveer de datum 14 september vanaf 14.00u. alvast in uw agenda!
Mis deze superdag niet!
In augustus volgt de officiële uitnodiging.
Een van de leden heeft het bestuur een extra bijdrage toegezegd voor de viering van de
jubileumdag. Deze bijdrage wil zij anoniem in de brievenbus deponeren bij een van de
bestuursleden.
Zij heeft ons verzocht dit te vermelden in de nieuwsbrief, omdat wellicht ook anderen
een extra bijdrage willen doen op deze manier.
Bij deze dan!
Namens het bestuur wens ik jullie een prachtige, zonnige en relaxte zomer toe en graag
tot ziens!

Welkom aan nieuwe leden

Van harte welkom aan twee nieuwe leden: Rian Verberne en Dianne van den Heuvel.
Wij wensen hen een fijne tijd toe bij Vrouwen Centraal.
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Informatie van de penningmeester

Van 5 april t/m 30 april kunnen leden van Rabobank Peelland nog een stem uitbrengen
op hun favoriete club tijdens de Rabobank Clubkas Campagne!
Als je lid bent van de Rabobank heb je een enveloppe ontvangen met jouw persoonlijke
stemcode.
Op dit moment heeft volgens informatie van de Rabobank onze club nog niet het minimumaantal vereiste stemmen van 50, dat nodig is om mee te doen met de Clubkas
Campagne.
Dus laat je stem horen en steun Vrouwen Centraal!
We hebben Vrouwen van Nu gevraagd om ook een stem uit te brengen op Vrouwen
Centraal. Als wij dan ook een stem uitbrengen op Vrouwen van Nu, steunen we elkaar.

Resultaten Enquête

Inmiddels zijn de resultaten van de enquête, die iedereen heeft toegestuurd gekregen,
geïnventariseerd. Van de 117 enquêtes hebben we 52 exemplaren ingevuld retour
ontvangen. Dat is bijna 45%.
Als bestuur was het fijn om te zien dat alle leden die het formulier hebben ingevuld,
meer dan tevreden zijn met onze vereniging én met het bestuur.
Ook is gebleken dat het grootste deel van de respondenten lid is van een sub-club. Een
belangrijk onderdeel van onze vereniging dus! Ook een onderdeel dat wellicht daarom in
de toekomst kan worden uitgebreid met b.v. nog een museumclub of zoals door een
aantal dames aangegeven, een tuinclub.
De meeste leden geven v.w.b. de dag voor het bijwonen van activiteiten, een voorkeur
aan voor de maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Iets meer leden hebben daarbij
voorkeur voor de middag i.p.v. de avond.
De thema’s voor lezingen die men interessant vindt, zijn in volgorde van voorkeursstemmen: kunst en cultuur (80%), geschiedenis en maatschappij (57%) zowel als natuur
(57%), muziek (53%) en als laatste gezondheid (50%).
Ook is er belangstelling voor excursies, zowel binnen als buiten Someren (beide 62%)
workshops (30%) en theater- en filmbezoek (29%).
De tafelschikking bij gelegenheden als kerst en ontmoetingsdag werd door 68% van de
respondenten als prettig ervaren. 32% Zou liever zelf een plaats kiezen.
De informatievoorziening naar onze leden wordt als goed ervaren. (100%)
Verder zijn er nog ideeën geopperd over het organiseren van activiteiten en suggesties
gedaan t.a.v. praktische zaken.
Als bestuur willen we iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld.
Bij de samenstelling van ons nieuwe jaarprogramma en de organisatie van activiteiten
zullen we in de toekomst zeker proberen rekening te houden met jullie wensen en
meningen!
Nogmaals: BEDANKT!!

Komende activiteiten

Maandag 7 mei
Wandeling Natuurpoort Vennenhorst o.l.v. een I.V.N. gids, aanvang 14.00u.
Op maandag 7 mei a.s. maken we o.l.v. een I.V.N. gids
een wandeling. We lopen (een deel van) de ZevenvennenKeelven route, die leidt over smalle binnenpaadjes.
De wandeling duurt inclusief een pauze in de buurt van de
vogelhut bij het Keelven anderhalf á twee uur.
We vertrekken om 14.00u. vanaf het parkeerterrein bij
Natuurpoort Vennenhorst aan de Bosrandweg in Someren.
Na afloop drinken we koffie/thee bij ‘De Soete Inval’.
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Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden.
I.v.m. het bespreken van de gids(en) graag vóór 30 april opgeven bij de secretaris,
Mieke Storms, vrouwencentraal@gmail.com.
Woensdag 23 mei
Kookworkshop ‘Zomerhapjes’ o.l.v. Rachel Boerekamps
Aanvang 14.00u.
Op woensdag 23 mei gaan we onder leiding van Rachel Boerekamps van ‘Bon Appetit’
gerechtjes maken die goed in een brunch/buffet passen.
Rachel wil ons inspireren om ook thuis aan de slag te gaan met het maken van niet
alledaagse hapjes.
Natuurlijk proeven we met z’n allen de hapjes na afloop met een glaasje wijn of fris erbij.
De kosten van deze workshop bedragen €18,50 p.p. inclusief
consumpties.
Als je je aanmeldt en je hebt een automatische incasso, wordt
het bedrag automatisch van je rekening afgeschreven. Als je
geen automatische incasso hebt, kun je het bedrag overmaken
op rekeningnr. NL97 RABO 0309 896916 t.n.v. Vrouwen
Centraal.
Betalen is aanmelden.
Aanmelden kan tot en met 15 mei bij Marie-Thérèse van
Kemenade:
m_vankemenade@hotmail.com of tel.nr. 06-23033934.
Locatie: ‘De Vlinder’ Wilhelminaplein 27C in Someren.
Ingang in de Hoormanstraat tussen nr.18 en 20 (groene poort).
Daar kun je parkeren en daar is ook de ingang van de kookstudio

Zomerperiode

Fietstocht en terrasochtenden
Op donderdag 7 juni wordt door Rietje Walder weer een fietstocht georganiseerd naar
de Achelse Kluis. (Bij slecht weer wordt dit 21 juni)
Opgeven bij Rietje Walder, tel. 0493-492539 of walderstoffels@hetnet.nl
Op donderdag 14 juni, woensdag 11 juli, vrijdag 27 juli en dinsdag 14 augustus bent u
welkom op onze terrasochtenden om 10.00u. bij hotel Centraal.

Terugblik activiteiten

Woensdag 21 maart
Deelname stembureau Gemeente Someren
Maar liefst € 450,00 hebben Patricia Kloppers, Marie-Thérèse van Kemenade, Jo Sleegers
en Ine Acda voor onze vereniging verdiend. Zij verleenden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart jl. hun medewerking als lid van een stembureau.
Hartelijk dank dames!
Vier andere dames hadden zich ook opgegeven, maar moesten helaas vanwege ziekte
en persoonlijke omstandigheden afmelden.
Dinsdag 27 maart Excursie ‘Huijbregts Groep’ Helmond
24 Leden werden op dinsdag 27 april gastvrij onthaald met koffie en koek, waarna m.b.v.
een interessante en aansprekende PowerPointpresentatie de geschiedenis en het
productieproces van dit mooie bedrijf uitgelegd werd.
Enkele dagen vóór de excursie werd er in het ED een hele pagina gewijd aan dit
bijzondere bedrijf, heel leuk om dit dan daadwerkelijk te kunnen bezoeken!
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Na de presentatie volgde de
rondleiding, maar eerst moesten
alle sieraden, tassen e.d., ingeleverd worden.
Zelfs over de ring die niet van de
vinger kon, moest een pleister.
Daarna werd ons verzocht een
jasschort en sloffen aan te trekken, en samen met nog een
mutsje leverde dat een weinig
charmant, maar hilarisch beeld
op!
Omdat het hele productieproces
computergestuurd is, zagen we
niet veel van de producten, maar
we kregen wel een beeld van de
grote hoeveelheden stoffen die
verwerkt worden tot vele soorten mengsels, voor de voedingsmiddelenindustrie.
Huijbregts ontwikkelt zelf geen kruiden, maar mengt deze naar receptuur van de opdrachtgever.
Het was een interessante middag.
Thema-avond ’Ouder worden…. Een uitdaging!’
Woensdag 11 april
Met tevredenheid kunnen we terugkijken op de thema-avond ‘Ouder worden…. een
uitdaging!’
Velen wisten De Ruchte te vinden en vooral de interessante en verhelderende lezingen
van notaris Thijs Kessels en geriater Hanny Bloemen werden goed bezocht.
Ook op de info-markt waar men zich kon laten voorlichten over voeding, financiële
zaken, het Alzheimer-café, mantelzorg en literatuur, had men over belangstelling niet
te klagen.
De workshops ‘Als het brein de weg kwijt is’ en ‘Valpreventie’ waren niet volgeboekt,
maar ook daarvoor was voldoende belangstelling.
Van verschillende personen heeft de werkgroep complimenten mogen ontvangen voor
de goede organisatie.
Fijn dat we samen met andere vrouwenverenigingen, met ieder hun eigen identiteit, in
goede harmonie een mooie avond hebben kunnen organiseren.
Fijn ook, dat we een groot aantal van onze eigen leden mochten verwelkomen.

Kunstlezing Amsterdamse School Peter Huijsmans
Maandag 16 april

Met 24 leden en 4 introducés genoten we van een interessante lezing over ‘De Amsterdamse School’ stijl. De architecten van de Amsterdamse School ontwierpen naast gebouwen ook meubels, interieurs en grafisch werk.
Het verhaal van Peter, gaf, ook dankzij de getoonde afbeeldingen en filmpjes een goed
beeld van deze voor Nederland zo unieke en prachtige stijl.

Website

Op de website weer twee nieuwe fotoalbums.
Een van het bezoek van Kunst-museumclub III aan Dordrecht, het andere van de
excursie naar ‘Huijbregts Food Groep’ in Helmond. Klik hier
Inlichtingen: Marlie Lossie, marlielossie@gmail.com
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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 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
Op zondagmorgen 22 april, zondag 20 mei en zondag 17 juni is iedereen tussen 10.30
en 12.30u. welkom in De Ruchte om te genieten van klassieke concerten in de foyer.
Jonge aanstormende topmusici uit Nederland en daarbuiten spelen solo, als duo en
soms zelfs als trio.
Het programma kunt u lezen op www.deruchte.nl
- 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.
We hebben dit seizoen nog één keer een bijeenkomst en wel op 25 mei. We bespreken
dan het boek ‘de Tolk van Java’, geschreven door Alfred Birney.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 0493-492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
- Leesclub II.
Op vrijdag 18 mei om 13.3u.
bespreken we samen met Loek
Plas het boek ‘De Tolk van Java’
van Alfred Birney, winnaar van
de Libris Literatuurprijs 2017.
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
Op dinsdag 29 mei gaat onze museumclub naar de Kunsthal in Rotterdam. In dit museum
worden altijd, tegelijkertijd, diverse interessante tentoonstellingen gehouden.
Wij gaan deze keer voor 2 exposities, te weten ‘Hyperrealisme Sculptuur’ en ‘Viktor en
Rolf: Fashion Artists 25 Years’.
Hyperrealisme Sculptuur: Voor het eerst wordt in Nederland een overzicht getoond van
de ontwikkeling van de hyperrealistische beeldhouwkunst in de afgelopen 50 jaar, met
35 werken van 25 bekende internationale kunstenaars. Deze kunstenaars houden zich
bezig met figuratieve kunst, waarbij de menselijke figuur zo levensecht mogelijk wordt
verbeeld. Dit gebeurt vaak op menselijk formaat, soms heel levensecht met bijvoorbeeld
veel aandacht voor de huid, soms naakt of juist volledig aangekleed, maar ook extreem
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vergroot of verwrongen. Thema’s als: het menselijk bestaan, geboorte en dood komen
aan de orde. De tentoonstelling prikkelt de reactie van de kijker en roept veel vragen
op.
Viktor en Rolf: Naast Jan Taminiau, kent Brabant nog twee beroemde modeontwerpers
namelijk Viktor (Geldrop) en Rolf (Dongen). Deze laatste twee heren vormen ’s werelds
meest artistieke ontwerpersduo en werken al 25 jaar samen. Ter gelegenheid van dit feit
organiseert de Kunsthal een grote overzichtstentoonstelling, ‘Viktor en Rolf: Fashion
Artists 25 Years’, met creaties uit hun haute couture collecties, toneelkostuums voor
ballet en opera en ook speciale stukken zoals kleding die zij in 2016 voor Madonna
hebben gemaakt voor haar inzamelingsconcert in Miami Art Basel. Viktor en Rolf zijn
trots op hun tentoonstelling in de Kunsthal. Op deze manier kan iedereen hun werk
bekijken en niet alleen een handjevol mensen tijden de shows in Parijs.
Op dinsdag 3 juli gaan we naar Doesburg, een oude Hanzestad met veel monumentale
panden, rijkversierde gevels, middeleeuwse straatjes, een glazen oorlogsmonument van
Jan Wolkers, het Mosterdmuseum en natuurlijk museum Lalique. René Jules Lalique
leefde van 1860 – 1945 en was edelsmid en glaskunstenaar. Zijn werk wordt gerekend
tot de Jugendstil en Art Deco. In 1890 gold Lalique als een van de belangrijkste
juwelenontwerpers van de art nouveau. Hij gebruikte materialen die tot op dat moment
ongebruikelijk waren, zoals glas, email, leer, hoorn en schelpen. Stenen koos hij op
grond van kleur en vorm, niet op grond van exclusiviteit of kostbaarheid. Als glasontwerper maakte hij bijvoorbeeld glazen panelen voor de Oriënt- Express, een glazen interieur voor ‘The Glass Church’ op Jersey en natuurlijk parfumflesjes voor diverse huizen.
Zijn flesjes zijn nog altijd te koop.
Zowel op 29 mei als op 3 juli vertrekken we vanaf station Heeze, met de trein van
09.03 uur.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 492989 of mmcsiebesma@kpnmail.nl
- Museumclub II
31 Mei brengt museumclub II een bezoek aan kasteel De Haar in Haarzuilen. In 1890
erft Etienne van Zuijlen van Nijveldt van ‘De Haar’ het zwaar vervallen domein De Haar.
Onder leiding van meester-architect Pierre Cuypers, (bekend van Het Rijksmuseum en
Centraal Station in Amsterdam), heeft het kasteel een romantische Middeleeuwse uitstraling gekregen met behoud van de oorspronkelijke indeling. Het imposante Park
rondom het kasteel, is speciaal ontworpen om het kasteel te complementeren. Vanuit
het kasteel heb je de mooiste uitzichten op de Franse stijltuinen en Engelse Landschappen. Met een audiotour maken we een rondleiding door kasteel en park.
28 Juni bezoeken we museum More in Gorssel. We reizen via Zutphen, mooie stad aan
de rivier de IJssel, waar we na het museumbezoek nog even neerstrijken voor een hapje.
In het pittoreske dorpje Gorssel vinden we museum More. Museum More is het grootste
museum voor Modern Realisme van Hans en Monique Melchers. Het museum heeft als
doel deze collectie, een belangrijk deel van ons nationaal cultureel erfgoed, te beheren.
De tentoonstelling ‘Dwars Kijken’ neemt ons mee naar één eeuw modern realisme in
Nederland. Van het vroegste werk: ‘Vaas met bloemen’ van Wim Schuhmacher uit 1913
tot het meest recente werk, ‘Window’ van Lara de Moor uit 2013.
Voor inlichtingen: Ria Maas, tel. 479667 tonmaas@upcmail.nl
- Kunst-Museumclub III
23 Maart, een dagje Dordrecht, met een stadswandeling en een bezoek aan het
Dordrechts Museum.
Onder leiding van een enthousiaste gids van Het Gilde Dordrecht, maakten we een
wandeling door Dordrecht. De oudste stad van Holland, gelegen aan de Oude Maas,
Merwede en Noord, was tot de 16e. eeuw de belangrijkste haven- en handelsstad van
het gewest.
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In het oude havengebied herinneren
patriciërs huizen, oude pakhuizen en
hofjes aan het verleden. Sommige panden zijn wel 60 meter diep, met tussen
het voor- en achtergedeelte een patio
voor de gewenste lichtinval. Verder zijn
er een aantal huizen met typisch
Dordtse trapgevel te bewonderen. Tijdens de wandeling werden we door de
bewoner van het voormalige huis van de
West-Indische Compagnie (1735) uitgenodigd om binnen een kijkje te nemen.
We genoten van de prachtige vertrekken
waarin nog veel originele details.
Naar aanleiding van de expositie 'Jongkind & Vrienden' is een stadswandeling uitgezet door straten en langs bruggen, waar
Jongkind is geweest en heeft geschilderd. O.a. Museumstraat, waar in 1904 het Dordrechts Museum werd gehuisvest; Scheffersplein, Wijnstraat (Boterbeurs), Merwedekade, Wolwevershaven met zicht op het Groothoofd waar de rivieren samenkomen.
Na een heerlijke lunch werden we in het Dordrechts Museum door een gids rondgeleid
langs de expositie 'Jongkind & Vrienden'.
Johan Bartold Jongkind, geboren in Lattrop, Overijssel, belandde via de tekenacademie
Den Haag bij Eugène Isabey in Parijs, waar hij bevriend raakte met o.a. Monet, Boudin,
Manet en Pissarro. Jongkind is een sleutelfiguur in de schilderkunst van de 19e. eeuw
en pionier van het impressionisme.
Monet zei dat Jongkind hem had leren kijken: "Hij zorgde voor de opvoeding van mijn
oog".
Het werk van Jongkind was zeer geliefd bij het Frans publiek. Zijn schilderijen staan
bekend om het toveren met kleuren en lage horizon, zodat de luchtpartijen eruit springen.
Een groot deel van zijn leven bracht Jongkind door in Frankrijk (Parijs, Normandië)
maar hij reisde ook regelmatig naar Dordrecht en omgeving om inspiratie op te doen
voor zijn stads- en havengezichten. Uniek waren zijn landschappen bij maanlicht o.a.
Claire de Lune (Oud Delftshaven). Van Dordrecht, zijn favoriete stad, maakte hij tientallen schilderijen. In het spoor van Jongkind reisden ook andere Franse kunstenaars
naar Dordrecht. Het werd een internationale Kunstenaarsstad.
Aan het eind van deze zeer boeiende en gezellige dag hebben we, onder het genot van
een glaasje en enkele hapjes, Marlie en Anneke hartelijk bedankt voor het uitstekend
organiseren van dit uitstapje van Museumclub III.
Tot de volgende keer, dat wordt Amsterdam.
Trees Bennenbroek
Op woensdag 16 mei staat ons laatste uitstapje vóór de zomerperiode gepland.
We bekijken de mogelijkheid van een excursie dichtbij huis om samen op een gezellige
manier ons eerste seizoen af te sluiten en om te evalueren.
We starten weer op vrijdag 21 september met een excursie naar Museum Voorlinden in
Wassenaar met de tuinen van Piet Oudolf. Daarover meer in de volgende nieuwsbrief.
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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