NIEUWSBRIEF

oktober 2018

Van de voorzitter
Beste dames,
Wat een fijne taak had ik… maar liefst 100
prachtige dames verwelkomen op onze
jubileumdag!
Zo geweldig om met zovelen de jubilarissen te huldigen, herinneringen op te halen, te
genieten van een lekker diner én als klap op de vuurpijl te kunnen zingen en swingen
met Michiel!
Namens het bestuur en de werkgroep dank ik iedereen voor de komst, de aandacht en
de gezelligheid, waardoor we samen in verbondenheid konden genieten van een
prachtige dag.
De mooie boeketjes, de inrichting van de tentoonstelling, het maken van de dvd, de
versiering, de indeling van tafels en menu’s, het bewaken van de financiën, het
bedenken van de gezamenlijke activiteit, (die o.a. wegens tijdgebrek geen doorgang
kon vinden), het meedenken achter de schermen….
Wat is er lang en hard gewerkt om deze jubileumdag tot een succes te maken!!
En…... dat is gelukt!
DANK, DANK, DANK aan de werkgroep en het bestuur!
In memoriam: Wil van Deursen.
Het bericht van overlijden van Wil van Deursen zag ik pas na terugkeer van mijn
vakantie, nadat de uitvaart al had plaatsgevonden.
Onze leden zijn daardoor niet tijdig in kennis gesteld van het overlijden van Wil.
Heel spijtig, te meer omdat Wil van Deursen tweemaal voorzitter is geweest, nl. van
1974 tot 1982 en van 1999 tot 2007.
Door haar enthousiaste persoonlijkheid, haar grote betrokkenheid en persoonlijke
inbreng heeft zij een grote bijdrage geleverd aan het toenmalige KVG.
De familie is van de situatie op de hoogte gebracht en wij hebben onze oprechte
deelneming betuigd.
Bericht van overlijden.
Op donderdag 20 september heeft Toos Verstraten afscheid moeten nemen van haar
echtgenoot Wil.
Wij wensen haar alle sterkte toe bij de verwerking van dit grote verlies.
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Welkom aan nieuwe leden

We verwelkomen maar liefst acht nieuwe leden bij Vrouwen Centraal.
Monique Lenssen, Joke van der Heijden, Marie-Louise Slaats, Corrie Tulkens, Joke
Leushuis, Annemarie van Bree, Joanne Geurts en Diny Kuijpers: van harte welkom
dames!
Wij wensen jullie een fijne tijd toe bij Vrouwen Centraal.

Informatie van de penningmeester

Verzoek van onze penningmeester Marie-Thérèse van Kemenade: willen de leden die
nog geen machtiging automatische incasso hebben gegeven, overwegen dit alsnog te
doen?...
Het bespaart de penningmeester veel tijd en maakt haar werk een stuk eenvoudiger.
Mocht je naderhand op je beslissing om de machtiging af te geven terug willen komen,
deze is te allen tijde eenvoudig opzegbaar d.m.v. één telefoontje of e-mail.
Machtigingsformulieren zijn verkrijgbaar bij Toos Maas of Marie-Thérèse van
Kemenade.

Komende activiteiten

Donderdag 27 september
Maurits Escher, een blik op de wereld vanuit het Fries Museum
Lezing door Carla van Bree
Maurits Escher (1898-1972) werd geboren in Leeuwarden.
Het land waar hij het liefst woonde was Italië. Zijn bekendste jaren, na de oorlog,
bracht hij door in Baarn, Nederland.
In het kader van Friesland, Culturele Hoofdstad 2018, wijdt het Fries Museum nog tot
28 oktober 2018 een tentoonstelling aan zijn grafische werk.
Wie kent Escher niet? Vrijwel iedereen heeft zijn onmogelijke
figuren wel eens gezien. Maar wie heeft echt goed gekeken?
Tijdens deze lezing doorlopen we zijn carrière: startend met
de vroege houtsneden aan de opleiding in Haarlem en de vele
gesneden en lithografische landschappen in Zuid-Italië en
Rome, naar de fantasievoorstellingen vol herhalingen,
metamorfosen en kringlopen.
Uiteraard besteden we aandacht aan de tentoonstelling, maar
we gaan vooral héél goed kijken. Een feest van herkenning én van verrassingen.
Carla van Bree studeerde aan de kunstacademie van Tilburg en aan de universiteit van
Utrecht.
Ze geeft cursussen en lezingen aan volksuniversiteiten en verenigingen zoals het Katholiek Vrouwengilde, ’T Nut, Probus en nu ook de PVGE.
Ook begeleidt ze groepen tijdens excursies.
Haar vaste ‘standplaats’ is museum De Pont in Tilburg, waar ze werkt als rondleider.
Locatie: Hotel Centraal
Aanvang 20.00u.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,- entree
Woensdag 10 oktober
Excursie Theater Speelhuis Helmond
10.30u.
Verzamelen bij de parkeerplaats achter De Ruchte om 09.45u.
Op woensdag 10 oktober gaan we op excursie naar het vernieuwde ‘Theater Speelhuis’
in Helmond.
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We worden ontvangen met koffie en vlaai. Aansluitend kijken we naar een korte film
over de nieuwbouw, met o.a. informatie over de recente historie van het Speelhuis
vanaf de brand in 2011 tot heden.
Daarna volgt een rondleiding door het gebouw, dat ook toegankelijk is voor
mindervaliden.
De kosten voor deze excursie bedragen € 8,00 per persoon.
Na aanmelding wordt dit bedrag automatisch van je rekening afgeschreven.
Als je geen machtiging voor automatische incasso hebt gegeven, kun je het bedrag
overmaken op rekeningnr. NL97 RABO 0309 896916 t.n.v. Vrouwen Centraal.
Betalen is aanmelden.
Aanmelden kan tot en met 6 oktober bij Marie-Thérèse van Kemenade, penningmeester.
Per mail: m_vankemenade@hotmail.com of tel.: 06-23033934
Graag vermelden of je naar Helmond kunt rijden.
Het adres van het Speelhuis is Kromme Steenweg 29 te Helmond.
Parkeren kan in parkeergarage Boscotondo.
Woensdag 24 oktober
Kunstlezing ‘Rubens, in de context van de tijd’ door Peter Huijsmans
De Vlaamse schilder, tekenaar en diplomaat Peter Paul Rubens geldt als de
belangrijkste Vlaamse kunstschilder van de zeventiende-eeuwse barok. Deze
veelzijdige kunstenaar schilderde Bijbelse, mythologische en historische taferelen. Ook
excelleerde hij in het maken van landschappen, stillevens, jachttaferelen en portretten.
Naar aanleiding van de tentoonstelling ‘Pure Rubens’, die t/m 13 januari 2019 te zien is
in museum Boymans van Beuningen in Rotterdam, gaat Peter ons meer vertellen over
deze beroemde schilder.
Museum Boijmans Van Beuningen en het Museo Nacional del
Prado in Madrid bezitten beide een unieke verzameling
olieverfschetsen van Peter Paul Rubens.
Door de medewerking van meerdere musea van over de hele
wereld zijn de vijfenzestig mooiste olieverfschetsen van
Rubens (1605-1640) nu te zien in Rotterdam.
Locatie: Hotel Centraal
Aanvang 20.00u.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,- entree
Maandag 29 oktober
Lezing ‘De Belgen’ door Toon Verbeek
Lezing met klassieke muziek, chansons en schilderkunst uit België.
Toon Verbeek verzorgt lezingen en cursussen over klassieke muziek in combinatie met
schilderkunst.
U krijgt een verhaal, u luistert naar muziek en kijkt naar schilderijen. Een unieke
combinatie van kijken en luisteren naar kunst!
In deze kunstlezing maakt u kennis met klassieke componisten uit België zoals Cesar Franck, Peter Benoit, Clemens non
Papa, Jacob Obrecht en anderen. Maar ook zult u genieten
van chansons van Jacques Brel en het mondharmonicaspel
van Toots Thielemans. En wat te denken wat de Belg Adolph
Sax met de uitvinding van de saxofoon te weeg heeft gebracht.
Behalve muziek maakt u kennis met tal van schilderijen van o.a. de Vlaamse primitieven, Rubens, de surrealist René Magritte, de impressionist Theo van Rysselberghe en
de modernen Paul Delvaux, Gustave Desmet, James Ensor en Constant Permeke.
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Tot ziens en horens bij ‘De Belgen’!
Locatie: Hotel Centraal
Aanvang 20.00u.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,- entree

Terugblik activiteiten

Vrijdag 14 september Jubileumviering 60 jaar KVG-VC
Maar liefst 100 dames werden door het bestuur met een kopje koffie of thee en petit
four verwelkomd voor de viering van het 60-jarig bestaan.
Ria Smulders, oud-voorzitter, opende als ceremoniemeester het feest.
Daarna gaf zij het woord aan onze voorzitter Ine, die iedereen welkom heette, in het
bijzonder de jubilarissen en de leden die voor de eerste keer aanwezig waren.
Er werd een minuut stilte in acht genomen voor de overleden leden, die nog door velen
worden gemist.
Ine vertelde over de vele activiteiten, georganiseerd tijdens de afgelopen zestig jaar.
Vaak over en met taboedoorbrekende, actuele onderwerpen.
Het huidige bestuur streeft nog steeds ernaar om actuele, maatschappijkritische en
inhoudelijk goede activiteiten op het programma te zetten. Met daarnaast natuurlijk
ook ruimte voor activiteiten, waar gezelligheid en plezier voorop staan.
Het bestuur wil zich ook blijven bezighouden met maatschappelijke activiteiten, zoals
de organisatie van de avonden rondom het thema ‘Rouwverwerking’ en ‘Dementie’.
Een persoonlijke droom van Ine is, om samen met andere vrouwenverenigingen, een
vuist te maken tegen onrecht en onvrijheid jegens vrouwen in Nederland en daar
buiten. B.v. door mee te werken aan de de schrijfactie voor ‘Amnesty International’.
Het bestuur is erg trots op de, bij onze leden erg populaire, subclubs.
Ine sprak de hoop uit, dat ook jongere dames onze club gaan vinden.
Ook ter versterking van ons bestuur, zodat de toekomst van Vrouwen Centraal gewaarborgd blijft.
Ze dankte alle leden voor hun trouw en inzet, waarna geproost werd met een prosecco,
geschonken door Hotel Centraal.
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De jubilarissen werden door Ine in het zonnetje gezet met een verdiend persoonlijk
woordje. Door het bestuur kregen alle dames een mooie bos bloemen overhandigd.
Jubilaris Anny van Gestel (25 jaar) kon door omstandigheden niet aanwezig zijn.

Bep Fleuren, Diny Verdonschot, Mia Loomans, Tonny van Dongen, Jo de Haas, Nelly Oomen

De goed voorbereide, gezamenlijke activiteit, kon helaas om verschillende redenen niet
doorgaan.
Het programma werd voortgezet met een dvd-vertoning vol herinneringen aan 60 jaar
KVG/VC.
De film van Bets Joosen, destijds gemaakt n.a.v. het 50-jarig jubileum maar toen door
technische problemen niet afgespeeld, was ook te zien in deze jubileumpresentatie.
De film maakte bij veel leden veel herinneringen los.
Theo van de Boomen stelde tijdens vele uren werk, geheel belangeloos, de dvd samen.
Ook maakte hij op onze feestdag de foto’s.
Theo ontzettend bedankt voor alles! Het resultaat mag er zijn!
Vanaf 17.00u. genoten we van een heerlijk diner, dat onderbroken werd door een
verrassend optreden van Michiel Malschaert.
Het was even wennen, maar algauw werd er mee geklapt en geswingd. Het werd een
spetterende avond.
Het laatste liedje van Michiel, ‘Brabant’ van Guus Meeuwis, bracht iedereen op de
been.
Na een heerlijk dessert sloot Ine de avond af met een dankwoord aan de leden en aan
iedereen die meegewerkt heeft om deze jubileumdag tot een onvergetelijke dag te
maken.
De dvd met herinneringen aan 60 jaar KVG/VC en de foto’s van de jubileumdag is te
bestellen bij Patricia Kloppers via mail: rempat60@gmail.com of 0493-844762.
Voor jubilarissen en oud-voorzitters is de dvd gratis. Voor overige leden kost deze
€ 5,00.
(Foto’s van de jubileumdag ook te zien op de site van SIRIS)
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Terrasochtenden
Met een gemiddeld aantal van tien dames zijn de terrasochtenden deze zomer goed
bezocht. Het was dan ook bij uitstek een echte ‘terrassenzomer’ en iedere keer heel
gezellig!
We gaan hier volgende zomer dan ook zeker mee door!

Website

Binnenkort publiceren we de foto’s van het jubileumfeest op onze website.
Ook het AVG-protocol wordt binnenkort op de website geplaatst.
Inlichtingen: Marlie Lossie, marlielossie@gmail.com

Nieuws van de clubs
- Luisteren naar muziek

Eind oktober gaat voor het 28e. jaar de muziekcursus van start.
O.l.v. muziekdocente Josine Dusseljee bespreken en beluisteren we klassieke muziek.
De cursus vindt plaats op donderdagmorgen van 9.30 tot 11.30u. op de volgende data:
28 oktober - 8 en 22 november - 6 en 20 december 2018 - 10 januari en 24 januari –
7 en 21 februari en 14 maart 2018.
Heeft u muzikale belangstelling en wilt u graag meer informatie?
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 6 keer per jaar bijeen in
hotel Centraal, op vrijdag om 14.00u. Houd je van lezen en vind je het prettig om over
het gelezen boek te praten, meld je dan aan bij onze leesclub.
We hebben nog plaats voor 1 deelnemer.
De datum van de volgende bijeenkomst is nog niet bekend, maar we bespreken het
boek ‘Muidhond’, geschreven door Inge Schilperoord.
Mevrouw Schilperoord werkt als forensisch psycholoog bij het Pieter Baan Centrum en
beschrijft in de roman het leven, gedachten en gevoelens van de pedofiel Jonathan en
ook een manier waarop therapeuten een pedofiel behandelen.
Een heel actueel onderwerp dus.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 0493-492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
- Leesclub II
Onder leiding van Loek Plas bespreken we het boek ‘Muidhond ‘ van Inge Schilperoord.
De datum van de bijeenkomst is nog niet bekend.
Houd je van lezen? We hebben nog een plaatsje vrij in onze leesclub.
De kosten zijn € 25,00 voor ongeveer 6 bijeenkomsten. Je bent van harte welkom!
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 oktober gaan we naar museum ‘Beelden aan Zee’ in Scheveningen.
We bekijken hier de tentoonstelling: Zadkine aan Zee.
Voor het concept van deze tentoonstelling ontving het museum de Turing Toekenning,
een kunstprijs van maar liefst € 150.000,00.
Vrijwel iedereen kent Zadkine van het bronzen beeld ‘De Verwoeste Stad’ in Rotterdam. Maar wie was Zadkine en wat heeft hij nog meer gemaakt?
We gaan het zien en beleven in Scheveningen.
Na de lunch gaan we nog naar het Panorama Mesdag in Den Haag. Een aantal van ons
heeft het panorama al eens gezien, maar een bezoek blijft altijd de moeite waard.
We vertrekken vanaf station Heeze, met de trein van 09.03.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 492989 of mmcsiebesma@kpnmail.nl
- Museumclub II
Op donderdag 25 oktober gaat museumclub II naar Roermond, stad aan de Maas en de
Roer; met oude statige huizen en kerken en met meer dan 750 jaar geschiedenis!
We maken een monumententocht door het historisch centrum en strijken neer voor
koffie bij Verkoch, gevestigd in een authentiek pand aan het Munsterplein.
Aan hetzelfde plein vinden we de monumentale Munsterkerk; het is mogelijk gemaakt
de kerk met een audiotour te bezichtigen!
De St. Christoffel kathedraal, een gotische kruisbasiliek aan de Markt, bekend om de
prachtige glas in lood ramen, staat ook op het programma. Niet voor niets zijn de kerken
uitgeroepen tot de grootste musea van Nederland.
De dag wordt afgesloten met een bezoek aan het Cuypershuis; het voormalige woonhuis
annex atelier, van architect Pierre Cuypers. Hij is bij het grote publiek vooral bekend als
architect van het Rijksmuseum, het Amsterdams Centraal Station en Kasteel de Haar.
De collectie van het Cuypershuis omvat beelden, tekeningen, schilderijen en sjablonen.
Alles over deze architect komen we te weten door ‘Verhaal op Zaal’, verteld door een
gids.
Voor inlichtingen: Ria Maas, tel. 479667 tonmaas@upcmail.nl
- Kunst-Museumclub III
Vrijdag 21 september bracht onze club een bezoek aan Museum Voorlinden in
Wassenaar. Een prachtig modern gebouw met daarin eigentijdse kunst, gebouwd op
een schitterende locatie.
Omsloten door tuinen, ontworpen door de internationaal bekende tuinarchitect Piet
Oudolf.
Museum Voorlinden is een Nederlands particulier museum voor moderne en
hedendaagse kunst op het Landgoed Voorlinden te
Wassenaar in Zuid-Holland.
De erin ondergebrachte kunstverzameling van Joop
van Caldenborgh staat bekend als de Caldic Collectie,
de grootste particuliere kunstcollectie in Nederland.
We hebben opnieuw genoten van een deel van alle
moois dat Nederland op dit gebied te bieden heeft!
Onze volgende excursie gaat begin november, in
aansluiting op de lezing van Peter Huijsmans, naar
Rotterdam.
Museum Boymans Van Beuningen: ‘Pure Rubens’.
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.

Het bestuur van Vrouwen Centraal wil iedereen die op een of andere manier heeft
meegewerkt aan het welslagen van onze 60-jarige jubileumdag nogmaals heel hartelijk
bedanken!!
Met name de werkgroep, bestaande uit Truus van de Boomen, Patricia Kloppers, Nicole
Kuijpers, Mia Loomans, Irene van Oijen, Ria Smulders en vanuit het bestuur Ine Acda
en Marie-Thérèse van Kemenade.
Zij hebben deze enorme klus geklaard! Chapeau dames!

GRAAG TOT ZIENS bij een van onze volgende activiteiten!

secretariaat: Mieke Storms - vrouwencentraal@gmail.com - tel. 0493-494796
Bankrek.nr.: NL97 RABO 0309 896916
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