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Van de Voorzitter
Beste dames,
Voor u ziet u onze vernieuwde nieuwsbrief in een mooie,
eigentijdse lay-out, aangepast aan de stijl van de flyer.
Onze nieuwe huisstijl, ontworpen door ons medebestuurslid
en webmaster Marlie Lossie.
Marlie dank je wel!
In 2019 is het 100 jaar geleden dat vrouwen algemeen actief
kiesrecht kregen!
Ja, zul je zeggen, 100 jaar geleden… dat is lang!
Ja, dat is ook zo, maar toch wil ik er even bij stilstaan….
stilstaan bij al die vrouwen die het lef hadden op te durven
treden en op te durven komen voor de rechten van álle
vrouwen. Met natuurlijk Aletta Jacobs voorop.
Door de tijd heen hebben veel vrouwen, onder moeilijke
omstandigheden, gestreden voor gelijke rechten en vrijheid
voor vrouwen.
En nog steeds zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen.
Kijk maar naar de salariskloof, die volgens een artikel in de
Volkskrant afgelopen zaterdag, pas over 202 jaar gedicht zal
zijn… Wíj hier kunnen in alle vrijheid opkomen voor onze
rechten. En daar mogen we toch dankbaar voor zijn. Dat dit in
veel andere delen in de wereld anders is, weten we allemaal.
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Voor de vrouwen die ook strijden voor gelijke kansen
hebben we geschreven i.s.m. Amnesty International. In deze
nieuwsbrief lees je hier meer over.
Ik pleit er voor om steeds weer onze stem te laten horen,
zoals velen voor ons gedaan hebben. En daar plukken wij nu
in alle vrijheid de vruchten van.
Op 1 december 2018 is ons mede-lid Jo de Haas-van Gelder
overleden. We zijn blij en dankbaar dat we haar nog konden
feliciteren met haar 60-jarig jubileum als lid van KVG/VC.
Zij was een gewaardeerd en betrokken lid en in het verleden
actief als bestuurslid.
Wij gedenken haar met respect en dankbaarheid.

Nieuwe leden
Van harte welkom aan twee nieuwe leden: Susanne
Leenhouts en Marianne Geerts.
Wij wensen jullie een fijne tijd toe bij Vrouwen Centraal.

Komende activiteiten
Maandag 28 Januari 20.00u. hotel Centraal
‘Leven in het nieuws’
Lezing door Theo Verbruggen, o.a. journalist en NOS
verslaggever
Tijdens zijn lezing geeft Theo Verbruggen o.a. een inkijkje in
het NOS journaal. Hoe wordt een onderwerp tot een verhaal
gemaakt door een verslaggever?
Hij zal eigen reportages laten zien. Wat zijn daarbij de
uitdagingen en problemen? Komt een onderwerp in die
reportages in het journaal bij de kijker aan?
Graag wil Theo daarover met jullie van gedachten wisselen.
Want het NOS journaal is vóor ons allemaal en ván ons
allemaal.
Tijdens de lezing komen ook de nieuwe ontwikkelingen in de
(sociale) media ter sprake.
Ook Theo’s ervaringen als Koninklijk Huis verslaggever ten
tijde van de troonswisseling komen aan bod.
Kortom een interessante en interactieve lezing, voor iedereen
toegankelijk.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00.
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Dinsdag 5 februari 14.00u hotel Centraal
Jaarvergadering Vrouwen Centraal
Meer info in de bijlagen:
* de uitnodiging voor de algemene ledenvergadering
* de agenda voor de algemene ledenvergadering
* het verslag van de jaarvergadering van 5 februari 2018
Woensdag 20 februari 20.00u hotel Centraal
‘Jan Sluijters en Hollands modernisme’
Lezing door Peter Huijsmans
Jan Sluijters (1881-1957) is – samen met Jheronimus Bosch en
Vincent van Gogh – een van de drie uit Brabant afkomstige
‘kernkunstenaars’.
Vijftien jaar lang experimenteerde hij met bijna alle nieuwe
kunststromingen op zoek naar zijn eigen stijl.
De tentoonstelling, die momenteel in het Noordbrabants
Museum in Den Bosch is te zien, toont het werk van Jan
Sluijters naast dat van de avant-gardisten die hem tijdens zijn
periode in Parijs inspireerden. B.v. Kees van Dongen, Henri
Matisse en Georges Braque en de Nederlandse modernisten
als Piet Mondriaan en Leo Gestel, wiens werk hij op zijn beurt
weer beïnvloedde.
Peter vertelt over deze interessante en kleurrijke Nederlandse
schilder.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00.

Terugblik activiteiten
Donderdag 29 november
Excursie Veterinair Centrum Someren
Met 46 dames bezochten we dit Centrum waar we met koffie/
thee werden ontvangen.
Na een korte inleiding werden we in twee groepen
rondgeleid.
Het veterinair centrum is een compleet ingericht
dierenhospitaal met operatie- en verkoeverkamer, röntgenen echoscopiekamer, mobiele MRI scan, laboratorium en
apotheek.
Men is gespecialiseerd in het testen en behandelen van
paarden.
De embryo's van een talentvolle merrie worden
geïmplanteerd in draagmoeder-merries, zodat de merrie
verder kan met haar ‘carrière’.
Met zo'n 24 dierenartsen en 40 medewerkers staat het
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centrum internationaal hoog aangeschreven en zet het
Someren op de kaart.
Marie-Thérèse van Kemenade
Zaterdag 8 december
Schrijfmarathon Amnesty International
Dank aan alle brievenschrijvers!
Door 15 leden zijn op zaterdag 8 december 2018 84 brieven
geschreven.
Ook rechtstreeks via de website van Amnesty hebben leden
deze actie gesteund. Dat dit alles niet voor niets is geweest
bewijzen de volgende berichten van Amnesty International.
* Teodora Del Carmen is vrij…
Zij schrijft: “Ik ben er absoluut van overtuigd dat jullie
brieven tot mijn vrijheid hebben geleid.”
* Sirikan Charoensiri ( Thailand, advocaat )
“Jullie brieven waren een erg, erg, grote aanmoediging voor
mij om door te gaan met mijn werk.”
* Mahadine ( Tsjaad, mensenrechtenactivist )
“Ik wil mijn dankbaarheid aan iedereen overbrengen.
Ik waardeer jullie, ik houd van jullie, ik respecteer jullie.”
Alhoewel de actie “Write for Rights” niet in ons nieuwe
jaarprogramma staat vermeld, willen we als Vrouwen Centraal
ook dit jaar weer meewerken aan de schrijfactie voor
Amnesty.
T.z.t. horen jullie hier meer over!
Vrijdag 14 december
Kerstviering
Samen met 81 van onze leden kwamen we deze
vrijdagmiddag, voor onze jaarlijkse kerstbijeenkomst, bij
elkaar in een sfeervol versierde zaal.
Het werd een gezellige middag met een verrassend optreden
door volksmuziekgroep ‘Horlepiep’ uit Asten en een door
hotel Centraal uitstekend verzorgde ‘High Tea’.
Nogmaals dank aan de kerstwerkgroep, Trees
Bennenbroek, Tineke Kramer, Dorrie van der
Linden en Nel van Zanten!
De opbrengst van de kerstcollecte, een
bedrag van € 452,70, was dit keer bestemd
voor Stichting Leergeld Asten-Someren.
Een van de medewerksters van deze Stichting
lichtte deze middag de doelstelling van de
stichting toe.
januari - februari 2019

4

Motto van Stichting Leergeld:
“Alle kinderen mogen meedoen want nú meedoen is straks
meetellen.”
De voorzitter van de Stichting, Joop van Dijck, heeft iedereen
via mail hartelijk bedankt voor de fantastische donatie.
Donderdag 10 januari
Nieuwjaarsborrel en workshop gezichtsgymnastiek
41 Dames brachten samen een toost uit op het nieuwe jaar.
Ineke Smans uit Heteren gaf ons deze middag op een
onderhoudende manier richtlijnen en oefeningen voor een
natuurlijke facelift.
Een leuke en ontspannende middag aan het begin van het
nieuwe jaar 2019!!

Website
Enkele foto’s van de kerstbijeenkomst staan op de website.
Info: Marlie Lossie, marlielossie@gmail.com

Nieuws van de clubs
Luisteren naar muziek
De muziekcursus is alweer op de helft en wordt door 13
liefhebbers van klassieke muziek met veel plezier gevolgd.
Josine Dusseljee weet ons ieder keer weer te boeien en op
een andere wijze naar muziek te laten luisteren.
Info Henny Wewer, 0493 491983 of pamwew@hetnet.nl
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Leesclub I
De leesclub staat onder leiding van de heer Loek Plas en
komt 6x per jaar bijeen op vrijdagmiddag in hotel Centraal.
Houd je van lezen en vind je het leuk om over een gelezen
boek te praten, meld je dan aan bij onze club.
Je bent van harte welkom.
Onze volgende bijeenkomst is op vrijdag 8 februari. We
bespreken dan het boek ‘Moeders Zondag’, geschreven door
Graham Swift.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
Leesclub II
Onder leiding van Loek Plas bespreken we het boek
‘Moeders Zondag’ van Graham Swift. De datum van de
bijeenkomst is 25 januari om 13.30u.
Info Toos Maas , 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl
Museumclub I
Op 29 januari brengen we een bezoek aan het
Noordbrabants Museum in Den Bosch. Daar wordt tot en met
7 april de tentoonstelling ‘Jan Sluijters, De wilde jaren’
gehouden. Jan Sluijters (1881-1957) werd geboren in Den
Bosch en studeerde vanaf 1901 aan de Rijksacademie van
Beelden Kunsten in Amsterdam. In 1904 won hij de Prix de
Rome, die bestond uit een reisstipendium. Vanaf 1905 reisde
hij met afnemend enthousiasme door Italië en Spanje, tot hij
eindelijk in de zomer van 1906 naar Parijs mocht gaan, de
plaats waar ‘het’ gebeurde. Op dat moment werden in de
‘Salon des Indépendants’ 5500 werken van 842 kunstenaars
(o.a. Matisse, Derain, de Vlaminck, Kees van Dongen,
Gauguin) tentoongesteld. Sluijters was zeer onder de indruk
van alles wat hij in Parijs zag en meemaakte en begon aan een
reeks schilderijen waarin de nadruk lag op kleur, beweging en
licht. De jury van de Prix de Rome vond zijn nieuwe werk te
modern en trok de jaarlijkse toelage in. Begin december
1906 was Sluijters terug in Nederland. Een nieuwe vruchtbare
en experimentele fase in zijn loopbaan was begonnen, die
duurde tot in WO I, zijn ‘wilde jaren’. Een aantal van de
prachtige en kleurrijke werken uit die jaren gaan we in Den
Bosch bewonderen. We vertrekken vanaf station Heeze met
de trein van 09.03u.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl.
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Museumclub II
Museumclub II start het jaar, zoals gebruikelijk, met een
regiomuseum. Dit jaar is de keuze gevallen op ‘Museum de
Wieger’, dat een expositie heeft samengesteld met als thema
‘Mooiste Modernisten in de collectie van De Wieger’.
De kunstlezing van Peter Huijsmans op 20 februari over ‘Jan
Sluijters en Hollands modernisme’, sluit heel goed aan bij de
tentoonstelling in De Wieger in Deurne.
Ruim honderd werken van Nederlandse Modernistische
kunstenaars zijn samengebracht in het museum, waaronder
werken van Jan Sluijters, Johan Dijkstra, Jan Wiegersma, Leo
Gestel e.a. Het bezoek staat gepland voor 21 februari 2019.
Na het tentoonstellingsbezoek gaan we nog een kijkje nemen
in het onlangs gerestaureerde ‘Dinghuis’. De rijke
geschiedenis van dit gebouw zien we terug in het interieur
met authentieke schouw en balkenplafond. Hier sluiten we af
met een lekker drankje!
De andere musea dagen voor 2019 zijn: 11 april, 16 mei, 27
juni, 5 september en 24 oktober.
Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl
Kunst-Museumclub III
Ook Museumclub III gaat in aansluiting op de lezing van Peter
op woensdag 27 februari naar Den Bosch voor de
tentoonstelling van Jan Sluijters.
Zo mogelijk brengen we ook nog een bezoek aan het
museum ‘Zwanenbroedershuis’, het domicilie van de ‘Illustre
Lieve Vrouwe Broederschap’, ontstaan in 1318 en sedertdien
gevestigd in ‘s-Hertogenbosch.
Info Anneke van Zanten, 0493 473859, anneke@xantoute.nl of
Marlie Lossie, 0493 440057, marlielossie@gmail.com
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.
Info Rietje Walder, 0493 492539 of walderstoffels@hetnet.nl
Ziekenbezoek
Stelt u een bezoekje op prijs of weet u iemand die graag een
bezoekje ontvangt, neem dan contact op met
Wies Hanssen, 0493 492881 of
Trees Berkers, 0493 493124.
GRAAG TOT ZIENS BIJ EEN VAN ONZE VOLGENDE

ACTIVITEITEN
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