NIEUWSBRIEF

november 2018

Van de voorzitter
Beste dames,
Mieke en Ine zijn op 24 oktober a.s. aanwezig op de Gewestvergadering Kempen/Peel,
waar b.v. onderwerpen als AVG (Algemene Wet Persoonsgegevens) en
naamswijzigingen van verenigingen steeds terugkomen op de agenda.
Omdat ledenaantallen teruglopen willen veel besturen van vrouwenorganisaties de
naam van de vereniging en de vereniging zelf in een nieuw jasje steken. Men worstelt
vaak met de vraag hoe hieraan vorm te geven.
We wisselen ideeën uit en bespreken de activiteiten van elkaars jaarprogramma.
Mieke en Marie-Thérèse nemen ook deel aan de Vrouwendag in het Provinciehuis in
‘s Hertogenbosch op donderdag 8 november a.s.
Ook de leden van onze vereniging zijn hiervoor uitgenodigd.
U vindt de uitnodiging voor deze dag als bijlage bij deze nieuwsbrief.
Dan moet er mij nog iets van het hart.
In de film 60 jaar KVG/VC is in de toespraakjes van Mia Loomans en Mia van den
Heuvel de naam van mevrouw Steijlen genoemd.
Beiden memoreerden de hulp en inbreng van mevrouw Steijlen bij de oprichting van
het KVG destijds.
Zij had nl. toen al veel ervaring als bestuurslid van het KVG in Valkenswaard.
Bij het inkorten van de film zijn deze scenes eruit gehaald, hetgeen Mia Loomans en
het bestuur betreuren.
Ook al is het in de presentatie van de film niet voldoende tot zijn recht gekomen, we
zijn uiteraard ook mevrouw Steijlen veel dank verschuldigd voor haar inzet voor onze
vereniging.
Wij kunnen haar slechts postuum eren, maar het is mooi dat haar betrokkenheid
doorleeft in haar dochter Yvonne van der Loo–Steijlen, die lid is van onze vereniging.
Jo Hikspoors heeft haar lidmaatschap voor Vrouwen Centraal opgezegd.
Wij wensen haar het allerbeste voor de toekomst.

Nieuwe leden
We verwelkomen weer drie nieuwe leden. Riky van der Kampen, Joopy van Otterdijk en
Annie Schürgers.
Dames, van harte welkom bij Vrouwen Centraal.
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Komende activiteiten
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 is muziekwetenschapper en kunsthistoricus. Momenteel is
hij actief als docent, verteller en auteur.
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 van de
de Belg Adolph Sax, die met de uitvinding van de saxofoon veel te
weeg heeft gebracht. Behalve veel muziek maakt u kennis met tal
van schilderijen van o.a. de Vlaamse primitieven, Rubens, de
surrealist Rene Magritte, de impressionist Theo van Rysselberghe
en de modernen Paul Delvaux, Gustave Desmet, James Ensor en
Constant Permeke. Tot ziens en horens bij de Belgen!
Locatie: Hotel Centraal
Aanvang 20.00u.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,- entree
Woensdag 14 november
Lezing Marie-Thérèse Olaerts ‘Vrouw sta in je kracht’
Vrouwen leiden vaak een ‘dubbelleven’, zijn duizendpoten.
Dragen zorg voor gezin, familie, (vrijwilligers)werk, verenigingsleven,…
Hoe blijf je dit met plezier doen?
Door ook zorg te dragen voor jezelf:
- weten wat jou energie geeft
- ‘nee’ durven zeggen
- negatieve gevoelens kunnen overstijgen
- kunnen lachen en genieten
- -----------------Een herkenbaar verhaal met ernst en heel veel humor!
Locatie: Hotel Centraal
Aanvang 14.00u.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,- entree
2

Donderdag 29 november
Excursie Veterinair Centrum Someren
Slievenstraat 16 te Someren
Aanvang: 14.00u.
Op donderdag 29 november zijn we welkom in het geheel vernieuwde Veterinair
Centrum te Someren.
Het is een multidisciplinaire dierenartsenpraktijk, waarbij diersoortgericht gewerkt
wordt om de juiste zorg voor het (huis)dier te garanderen.
De excursie duurt ongeveer anderhalf uur.
Wil je aan deze excursie deelnemen?
Meld je dan aan vóór 21 november via het secretariaat, bij voorkeur per mail:
Mieke Storms, vrouwencentraal@gmail.com
Is per mail niet mogelijk dan: tel: 0493-494796.
Mocht je vervoer nodig hebben, laat dit dan even weten bij aanmelding.

Terugblik activiteiten
Donderdag 27 september Lezing door Carla van Bree
‘Maurits Escher, een blik op de wereld vanuit het Fries Museum’
Voor deze lezing was een extra setje ogen geen overbodige luxe!
Carla van Bree, kunstkenner en enthousiast sprekerstalent, gaf een interessante lezing
over het vervreemdende werk van Maurits Escher.
We waren met 35 personen, waarvan 5 introducés.
Woensdag 10 oktober
Excursie Theater Speelhuis Helmond
45 Dames namen deel aan de excursie naar Theater
Speelhuis in Helmond.
Om klokslag 10.30u. werden we ontvangen door dhr. Frans
Jordans.
D.m.v. een korte animatiefilm zagen we hoe de
oorspronkelijke bouw eruitgezien heeft en welke
veranderingen en
aanpassingen gedaan zijn aan gebouw en omgeving.
Voor degenen die op een meer inhoudelijke en uitgebreidere
geschiedenis gerekend hadden viel deze presentatie een
beetje tegen.
Na de introductie volgde een rondleiding door dit mooie
theater, waarin alle elementen van het oorspronkelijk
kerkgebouw zoveel mogelijk bewaard zijn gebleven.
We kregen een kijkje in de ruimtes waar de artiesten
verblijven.
Daarna zagen we een prachtige volwaardige
theaterzaal in de oorspronkelijke kerk, met een
zeer gezellige foyer in de nieuwbouw.
Na de rondleiding stond er een kopje koffie/thee
klaar met een lekker stuk vlaai.
Ook kregen we de gelegenheid om de
aangrenzende voormalige pastorie/notariskantoor
te bekijken. Hier kan met een klein gezelschap
geluncht en gedineerd kan worden.
Het is een gebouw waar Helmond met recht trots
op kan zijn.
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Website
Het fotoalbum van de excursie naar Speelhuis Helmond staat op de website.
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.
Momenteel zijn er voor deze cursus geen plaatsen meer beschikbaar.
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 6x per jaar bijeen.
Houd je van lezen en vind je het prettig om over een gelezen boek te praten, meld je
dan aan bij onze club. We hebben nog plaats voor 1 persoon.
Onze volgende bijeenkomst is op 16 november. We bespreken dan de roman
‘Muidhond’, geschreven door Inge Schilperoord.
Het boek dat we hierna gaan lezen is ‘Nora’, geschreven
door Colm Toibin. De datum van deze bijeenkomst is
nog niet bekend.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 0493492989 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 9 november om 13.30u.
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
In de maand november blijft onze museumclub thuis, maar op dinsdag 11 december
gaan we weer op pad. De bestemming is nog niet bekend.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 492989 of mmcsiebesma@kpnmail.nl
- Museumclub II
Op donderdag 25 oktober gaat Museumclub II, zoals vermeld in de nieuwsbrief van
oktober, naar Roermond.
Voor meer informatie zie de nieuwsbrief van oktober.
Voor inlichtingen: Ria Maas, tel. 479667 tonmaas@upcmail.nl
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- Kunst-Museumclub III
Voor het laatste museumuitje van dit kalenderjaar gaat Museumclub III op 2 november
naar Rotterdam.
We maken o.l.v. een gids van Het Gilde een rondwandeling ‘Kunst en Cultuur in
Rotterdam’. Daarna bezoeken we Museum Boymans Van Beuningen, waar we een
rondleiding ‘Pure Rubens’ krijgen.
Op dit moment hebben 19 dames zich aangemeld voor onze museumclub.
We gaan per keer met maximaal 15 dames op stap. Omdat niet iedereen altijd mee
kan, zijn we het afgelopen jaar maar één keer met een volle groep weg geweest.
Daarom kunnen nog een aantal dames zich aanmelden voor onze club.
Interesse? Voor meer informatie:
Anneke van Zanten, tel.nr. 0493-473859, 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 volgende activiteiten!

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