NIEUWSBRIEF

december 2018

Van de voorzitter
Beste dames,
Keuzestress…. In de Dikke van Dale aangeduid als: stress die je voelt als gevolg van een
te groot aantal mogelijkheden!
Stress bij het maken van het nieuwe jaarprogramma? Nee, het bestuur vindt het leuk
en interessant werk, maar lastig is het wel om een keuze te moeten maken uit het grote
aanbod aan lezingen en activiteiten.
Allereerst gaan we uit van de wensen van onze leden t.a.v. activiteiten en tijden. Wensen
die we nu beter in beeld hebben na de gehouden enquête.
We kijken naar diversiteit, actualiteit en voor de doeners onder ons, naar meer
dynamische onderwerpen.
M.b.t. de lezingen gaan we voor de inhoud en de reputatie van de spreker.
Ook nemen we de ervaringen van andere vrouwenverenigingen mee.
Dit alles blijkt echter niet altijd een garantie voor succes!
Bij voorkeur gaat het bestuur de lezingen eerst zelf beluisteren, maar dat kost veel
(reis)tijd.
Daarbij komt dat de kwaliteit van lezingen en activiteiten door iedereen anders wordt
beoordeeld.
Het is heel verrassend om te horen hoe verschillend de belevingen vaak zijn.
Wat het programma voor 2019 betreft…… we zijn bezig met de afronding, maar daarover
later meer!
Eerst worden we nog verwacht bij de excursie naar het Veterinair Centrum op 29
november.
We hopen op een grote opkomst voor Amnesty International op 8 december en het
bestuur hoopt jullie allemaal te mogen begroeten tijdens de kerstmiddag op 14
december.
De werkgroep bestaande uit Trees Bennenbroek, Tineke Kramer, Dorrie van der Linden
en Nel van Zanten heeft hard gewerkt om een mooie, sfeervolle middag te organiseren.
Verderop in de nieuwsbrief en in de kerstbijlage meer informatie hierover.
Het bestuur en de leden danken verder Toos Verstraten voor haar inzet ten behoeve
van de leesclubs.
Al 25 jaar verzorgt ze alle informatie over de schrijvers.
Dank je wel Toos!
In de drukke maand december ontvangen jullie geen nieuwsbrief.
Over de activiteiten voor januari (o.a. de nieuwjaarsborrel) vinden jullie in deze
nieuwsbrief al informatie.
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Herinneringen aan 60 jaar KVG/ VC.
De dvd met herinneringen aan en foto’s van 60 jaar KVG/VC, vertoond tijdens de
jubileum dag en gemaakt door Theo van den Boomen, is nu te bestellen.
Leden, die deze dvd willen aanschaffen kunnen dit melden bij Patricia Kloppers via mail:
rempat60@gmail.com of 06-49760202
Voor de jubilarissen en oud-voorzitters is deze dvd gratis. Voor overige leden kost deze
€ 5,00.

Nieuwe leden
Ans Kunen heeft zich opgegeven als nieuw lid van Vrouwen Centraal.
Ans, van harte welkom!

Komende activiteiten
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.
We verzamelen 13.55u. voor de ingang van het veterinair centrum.
Zaterdag 8 december
Schrijfmarathon Amnesty International
11.00-16.00u Hotel Centraal
Schrijfevenement Amnesty International (wordt ‘Write for Rights’)
De naam schrijfmarathon wordt ingeruild voor ‘Write for Rights’, dit om het
internationale karakter van deze actie te benadrukken.
Maar de kern blijft hetzelfde:
Tegelijk met honderdduizenden anderen schrijven voor mensen die onrecht wordt
aangedaan.
Ook in 2017 hadden onze brieven effect:
- Voorzitter van Amnesty International Turkije Taner Kilic
kwam vrij….
Hij schreef een brief aan Amnesty Nederland:
“Ik ontving in de gevangenis honderden kaarten en brieven
uit Nederland. Ze gaven me kracht, veel dank hiervoor.
Solidariteit is de hoop voor de toekomst voor ons allemaal’’
- Mensenrechtenverdediger Mahadine uit Tsjaad werd
vrijgesproken….
- Milieuactivist Clovis Razafimalata kreeg veel openlijke steun van organisaties in zijn
land…
Dankzij de vele brieven die wereldwijd geschreven zijn, hebben deze mensen de steun
gekregen die ze zo hard nodig hebben.
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En er zijn er nog zovelen meer, die onterecht gevangen zitten.
Voor hen gaan we weer schrijven op zaterdag 8 december van 11.00 tot 16.00u.
in Hotel Centraal.
Er liggen voorbeeldbrieven en kaarten met korte tekstjes klaar, die je gewoon kunt
overschrijven.
Je hoeft zelf geen teksten te bedenken, alleen je voornaam onder de tekst is al
genoeg.
Doe je mee? Elke brief telt!
Vrijdag 14 december 14.30u.
Kerstviering
Vrijdag 14 december a.s. zijn jullie vanaf 14.30u. van harte welkom in
hotel Centraal voor onze jaarlijkse Kerstviering.
Meer informatie in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Omdat er in december geen nieuwsbrief wordt verspreid, lichten we al een tipje van
de sluier op van ons nieuwe jaarprogramma 2019, nl. het programma van de maand
januari.
Het hele overzicht ontvangen jullie tijdens onze kerstviering op 14 dec ember a.s. of
per post.
Donderdag 10 januari
Nieuwjaarsborrel
Jullie worden van harte uitgenodigd om samen met ons een
toost uit te brengen op het nieuwe jaar 2019!
Om het jaar 2019 goed te beginnen en om ook dat jaar weer
jong te blijven (😉), gaan we vanmiddag o.l.v. Ineke Smans een
workshop ‘gezichtsgymnastiek’ doen.
Titel van de workshop: ‘Gekke bekken trekken’.
Voor meer informatie klik op de onderstreepte links.
Maandag 28 januari
‘Leven in het nieuws’
Lezing door Theo Verbruggen, journalist en NOS-verslaggever
In de nieuwsbrief van januari/februari, die half januari verschijnt, hopen we jullie
meer informatie te geven over de inhoud van deze lezing.
Locatie: Hotel Centraal
Aanvang 20.00u.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,- entree

Terugblik activiteiten
Woensdag 24 oktober
Kunstlezing ‘Rubens, in de context van de tijd’ door Peter Huijsmans
Peter gaf een interessant beeld van de ontwikkeling, van zowel de mens als de
kunstenaar Rubens en de tijd waarin hij leefde. Hij liet mooie beelden zien van de
prachtige olieverfschetsen, gemaakt door Rubens zelf en de vele (vaak door zijn
leerlingen)
voltooide werken.
Deze lezing werd gegeven als voorbereiding op de excursie van Museumclub III naar
Rotterdam.
Jammer, dat er maar 15 aanwezigen waren voor deze boeiende en interessante
lezing.
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Maandag 29 oktober
Lezing ‘De Belgen’ door Toon Verbeek
Het leek alsof Toon Verbeek deze lezing al heel lang niet meer gegeven had.
Hij moest vaak op zijn aantekeningen kijken en er vielen stiltes.
De beelden waren mooi en ook de muziek, maar de lezing werd niet goed gebracht. Die
is volgens ons aan een grondige vernieuwing toe.
De meningen waren weliswaar verdeeld, maar de meesten van ons hadden veel meer
van deze lezing verwacht.
Er waren 45 dames aanwezig.
Woensdag 14 november
Lezing ‘Vrouw sta in je kracht’ door Marie-Thérèse Olaerts
Aan de hand van een gedicht van Anton Korteweg ‘De duikelaar’ vertelde mevrouw
Olaerts op haar eigen manier over haar beleving van de veerkracht van vrouwen.
Haar invulling van het thema van deze lezing was voor een deel van de aanwezige
dames herkenbaar, anderen bleken een heel andere verwachting van deze lezing te
hebben gehad.
Er waren 36 dames aanwezig.

Website
De foto’s van het jubileumfeest staan nu allemaal op de website. Een gedeelte van de
foto’s was eerder niet zichtbaar.
Ook zijn er nieuwe foto’s te zien van de recente excursies van Museumclub II naar
Roermond en Kunst-museumclub III naar Rotterdam.
Het privacy beleid t.a.v. de AVG is ook op de website geplaatst.
Heb je de akkoordverklaring AVG nog niet ingevuld? Je kunt deze nu downloaden vanaf
onze website.
Inlichtingen: Marlie Lossie, marlielossie@gmail.com

Nieuws van de clubs
- Luisteren naar muziek

De muziekcursus is inmiddels weer van start gegaan.
In 10 ochtenden neemt muziekpedagoge Josine Dusseljee ons mee in een reis door de
klassieke muziekwereld.
Helaas staan momenteel nog drie leden op de wachtlijst.
Wilt u graag meer informatie?
Voor inlichtingen: Henny Wewer, tel. 0493-491983 of pamwew@hetnet.nl
- Leesclub I

De bijeenkomsten van de leesclub staan onder leiding
van de heer Loek Plas en worden gehouden op
vrijdagmiddag om 14.00u. in hotel Centraal.
Onze ledenstop is opgeheven. Houd je van lezen en
vind je het prettig om over een gelezen boek te
praten, meld je dan aan. Je bent van harte welkom.
Het volgende boek dat we bespreken is Nora,
geschreven door Colm Tóibín. De datum is nog niet
bekend.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 0493-492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
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- Leesclub II
Onder leiding van Loek Plas bespreken we het boek ‘Nora’ van Colm Tóibín.
De datum van de bijeenkomst is vrijdag 21 december om 13.30u.
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
- Museumclub I
Op dinsdag 11 december gaat onze museumclub weer eens naar Maastricht.
Daar, in het Bonnefantenmuseum, worden vaak heel verrassende en bijzondere
tentoonstellingen gehouden. Dat is nu ook weer het geval.
Deze keer wordt werk van de beroemde kunstenaar en filmer David Lynch getoond. Hij
werd geboren in 1946 in Missoula, Montana, groeide op met reislustige ouders en
leidde op jonge leeftijd een nomadenbestaan. Hij komt in contact met kunst door de
vader van een vriendje en gaat schilderkunst studeren aan de Pennsylvania Academy
of Fine Arts in Philadelphia. Hier ontdekt hij zijn verlangen ‘bewegende’ schilderijen te
maken. Hij is vooral bekend als filmer, maar is altijd ook beeldende kunst blijven
maken.
Tijdens de duur van de tentoonstelling worden filmische werken van hem getoond in
het Maastrichtse Filmtheater Lumière. Schilderijen, korte films, fotografie, werken op
papier, (geluid)installaties en sculpturale werken zijn te zien in het Bonnefantenmuseum. Voor deze tentoonstelling heeft David Lynch een speciale
tentoonstellingsteaser gemaakt, waarin iedereen wordt uitgenodigd de tentoonstelling
te bezoeken.
Kijk maar eens op de site van het museum.
We vertrekken vanaf station Heeze, met de trein van 9.25 uur.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel. 0493-492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
- Museumclub II
Donderdag 25 oktober hebben we het seizoen afgesloten, met volgens traditie een
uitstapje naar een streekmuseum. Een klein gezelschap van 9 dames
heeft een bezoek gebracht aan Roermond, stad aan de Maas en Roer,
met oude statige huizen, kerken en paleizen en meer dan 750 jaar
geschiedenis.
Na een snelle reis en na gezellig samen koffie te hebben gedronken
arriveerden we volgens afspraak om 11.00u. bij het Cuypershuis.
We werden ontvangen door een gids die ons zou rondleiden in het
voormalig woonhuis, annex atelier, van de architect Pierre Cuypers. Door
de gids werden we op een fantastische manier op de hoogte gebracht
van het leven en werken van de architect. Vooral bekend als ontwerper
van het Rijksmuseum, Centraal Station te Amsterdam en van Kasteel de Haar in
Haarzuilen, dat we eerder dit jaar bezochten.
De gids wist van de hoed en de rand en heeft ons op een zeer boeiende manier op de
hoogte gebracht van dit interessante museum.
Na de lunch zijn we wandelend door het historische centrum van Roermond rondgeleid
door de coördinator van museumgroep II. Ria had haar huiswerk goed gemaakt en
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heeft op een prettige manier ons op de hoogte gebracht van de bijzondere gebouwen
en wetenswaardigheden van de stad.
We bezochten de Munsterkerk en de SintChristoffelkathedraal. Met al haar enthousiasme en
charmes kreeg Ria de gemeentebode van het stadhuis
zover dat we nog een verrassingsbezoek mochten
brengen aan de trouwzaal en de raadzaal van dit
prachtige gebouw.
Na nog een drankje in ‘de Pastorie’ als afsluiting van deze
interessante museumdag, keerden we moe maar voldaan
huiswaarts.
Namens alle dames van museumgroep II wil ik Ria Maas bedanken! Voor weer een jaar
van perfect georganiseerde uitstapjes naar de musea die we dit jaar bezocht hebben.
Chapeau!
Wilhelmien Regtien–de Lau.
Museumclub II houdt nu een winterstop. Begin volgend jaar starten we weer met onze
activiteiten.
Voor inlichtingen: Ria Maas, tel. 479667 tonmaas@upcmail.nl
- Kunst-Museumclub III
Met leden van Museumclub III bezochten we op 2 november Rotterdam.
We maakten ’s morgens o.l.v. een enthousiaste en kundige
gids van ‘Het Gilde Rotterdam’ een interessante
rondwandeling ‘Kunst en Cultuur’ door een gedeelte van
Rotterdam. Na de gezamenlijke lunch in Museum Boymans
Van Beuningen kregen we een rondleiding ‘Pure Rubens’
door een gids van het museum. Zij
vertelde boeiende verhalen over de
veelal mythische afbeeldingen op
schilderijen, schetsen en
wandkleden van Rubens.
Een schitterende tentoonstelling waar we met z’n allen erg
van hebben genoten.
Het museum wordt in januari i.v.m. een ingrijpende
verbouwing voor meerdere jaren gesloten.
We hadden weer een erg gezellige en interessante dag samen!
Onze activiteiten starten weer op woensdag 20 februari met een lezing van Peter
Huijsmans.
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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