Nieuwsbrief maart 2019

Van de Voorzitter
Beste dames,
Op de jaarvergadering van 5 februari jl. hebben we afscheid
genomen van Trees Berkers als medebestuurslid.
We hebben haar bedankt voor de jaren dat zij de PR
verzorgde, voor haar inzet en werk voor de vereniging.
Ons bestuur telt nu dus weer 5 leden, een oneven aantal en
we gaan nu ook met z’n vijven verder.
Ik wil bij deze graag een grote pluim geven aan mijn
medebestuursleden.
Toos, die altijd nauwgezet de ledenadministratie beheert en
ons op de hoogte houdt van nieuwe leden en afmeldingen
en altijd weer zorgt dat iedereen zonder e-mail op de hoogte
is van alle activiteiten.
Marie-Thérèse, die nauwlettend de financiën in de gaten
houdt en ons uitdaagt om alternatieven te bedenken bij de
uitgaven, maar ook gul is waar het kan.
Mieke, die ons elke maand weer een keurige agenda en een
volledig verslag levert van de bestuursvergaderingen en
daarbij nog alle andere activiteiten bijhoudt.
En dan Marlie, die elke maand weer een prachtige
nieuwsbrief maakt en die onze mooie website onderhoudt,
waarmee we met trots voor de dag kunnen komen.
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Niet verwonderlijk dus, dat ik graag voorzitter blijf, wanneer je
kunt werken met zo’n enthousiaste, gedreven club, die alweer
met veel inzet bezig is voor het programma voor 2020.
Dank je wel, lieve dames… we gaan er weer tegenaan!
Van de overige bestuursleden
Natuurlijk zijn wij als overige bestuursleden ook erg blij met
onze voorzitter Ine!
Ine, die graag iedereen in het zonnetje zet en zichzelf soms
wegcijfert….
Ine, we vinden het fijn jou als voorzitter te hebben, altijd
enthousiast en betrokken bij iedereen, steeds het juiste
woordje op het juiste moment, kortom we zijn trots op jou als
voorzitter van Vrouwen Centraal!!
We gaan er samen de komende jaren weer voor!

Komende activiteiten
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 op boeiende wijze over deze interessante en
kleurrijke Nederlandse schilder.
We hopen deze avond veel leden te verwelkomen.
Een interessante avond, niet alleen voor degenen die
binnenkort in de diverse musea het werk van Jan Sluijters en
zijn tijdgenoten willen gaan bewonderen.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00.
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Donderdag 7 maart 14.00u.
Kookworkshop Verjaardagshapjes maken
Op donderdag 7 maart gaan we onder leiding van Rachel
Boerekamps van ‘Bon Appetit’ verjaardagshapjes maken.
Zij zal ons inspireren om thuis zelf aan de slag te gaan.
We maken ongeveer 12 verschillende hapjes.
Leuke nieuwe ideeën, makkelijk voor te bereiden en met veel
variatie.
Een paar voorbeelden: een hapje met zalmmousse, een
amuse kruidenricotta met gebakken Parmaham, pesto’s en
nog veel meer.
Kosten voor deze workshop:
€ 21,50 inclusief koffie, thee, fris en wijn.
Aan de kookworkshop kunnen maximaal 25 dames
deelnemen.
Bij meer dan 25 aanmeldingen kunnen we ook nog op vrijdag
15 maart om 14.00u. (bij voldoende aanmeldingen voor die
datum) een kookworkshop organiseren.
BELANGRIJK:
Geef bij je aanmelding door of je zowel op 7 als op 15
maart zou kunnen, of alleen op 7 maart of op 15 maart.
Aanmelden kan tot en met 1 maart bij Marie-Thérèse van
Kemenade m_vankemenade@hotmail.com of tel.nr.
06-23033934. (klik op de maillink hierboven om te mailen)
Je hoort tijdig van Marie-Thérèse of de workshops doorgaan
en op welke datum je kunt deelnemen.
VOL=VOL !!!
Wanneer je je aanmeldt en je hebt een automatische incasso,
wordt het bedrag automatisch afgeschreven. Als je geen
automatische incasso hebt, kun je het bedrag, (nadat je een
bevestiging hebt voor deelname) vóór 1 maart overmaken op
rekening nr. NL 97 RABO 0309 896916 t.n.v. Vrouwen
Centraal.
Locatie: ‘De Vlinder’ Wilhelminaplein 27 C in Someren
Ingang in de Hoornmanstraat tussen huisnr. 18 en 20 (groene
poort).
Daar kun je parkeren en daar is ook de ingang van de
kookstudio.
Woensdag 27 maart 20.00u.
‘Het China van nu’
Lezing door Monique Groeneveld
Monique Groeneveld (1967), historica (Universiteit van
Leiden) is gespecialiseerd in Azië. Al ruim tien jaar woont ze
afwisselend in Nederland en Beijing.
Zij geeft een interessante lezing over een land, dat wereldwijd
steeds meer van zich laat horen. Uitgebreidere info volgt.
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Terugblik activiteiten
Maandag 28 januari
‘Leven in het nieuws’ door Theo Verbruggen
Een bijzonder geslaagde avond, waarin we een interessant
kijkje kregen in de manier van werken van NOS verslaggever
Theo Verbruggen. Een interactieve avond ook, waarbij veel
vragen werden gesteld door het aanwezige publiek.
We konden deze avond 56 bezoekers verwelkomen.
Dinsdag 5 februari Jaarvergadering Vrouwen Centraal
Aanwezig waren 39 leden van onze vereniging.
Voorzitter Ine verwelkomde de aanwezige dames.
Vervolgens besprak secretaris Mieke het jaarverslag 2018 en
onze penningmeester Marie-Thérèse lichtte het financieel
verslag over 2018 en de begroting over 2019 toe.
Ine Acda en Toos Maas waren beiden aftredend als
bestuurslid. Zij werden herkozen, respectievelijk als voorzitter
en beheerder van de ledenadministratie.
We namen afscheid van Trees Berkers als bestuurslid.
Na de pauze werd Marja Siebesma gehuldigd als 40-jarig lid
van onze vereniging.
Carolien van Kol, 25 jaar lid, kon helaas niet aanwezig zijn op
de vergadering.
Beide dames werden door Ine in de bloemetjes gezet en
uitvoerig bedankt voor alles wat zij voor onze vereniging
betekend hebben.
Tenslotte werden ook alle coördinatoren, werkgroepleden en
bezorgers bedankt met een doosje chocolade lekkernijen.
Het jaarverslag 2018 kun je lezen op onze website in het
ledenmenu.
De notulen van deze jaarvergadering kun je binnenkort ook
hier vinden.
Enkele foto’s van de jaarvergadering staan op de website.

Website
Het jaarverslag 2018 is te vinden in het ledenmenu. Ook
enkele foto’s van de jaarvergadering zijn op de website
geplaatst.
Info: Marlie Lossie, marlielossie@gmail.com
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Nieuws van de clubs
Luisteren naar muziek
De muziekcursus bestaat uit 10 lessen, die gegeven worden
op donderdagmorgen, om de week van oktober t/m maart.
Muziekdocente Josine Dusseljee weet al 28 jaar iedere keer
weer de 13 leden te boeien met alle facetten van de klassieke
muziek. Deze cursus wordt bij iemand thuis gegeven.
Er staan nog 4 mensen op de wachtlijst voor volgend seizoen.
Info Henny Wewer 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 leuk
om over het gelezen boek te praten, meld je dan aan bij onze
leesclub. Je bent van harte welkom.
Onze volgende bijeenkomst is op vrijdag 22 maart bij hotel
Centraal. We bespreken dan het boek ‘De Ondergrondse
Spoorweg’, geschreven door Colson Whitehead.
Info Marja Siebesma 0493 492989 mmcsiebesma@kpnmail.nl
Leesclub II
Onder leiding van Loek Plas bespreken we het boek ‘Gisèle’
van Susan Smit.
De datum van de bijeenkomst is vrijdag 8 maart om 13.30u.
Houd je van lezen? We hebben nog een plekje vrij in onze
leesclub.
Info Toos Maas 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl
Museumclub I
Op dinsdag 12 maart gaat onze museumclub naar Tilburg.
We bezoeken eerst het TextielMuseum waar werk van 10
internationale kunstenaars te zien is: ‘Cultural Threads’.
Daarna bezoeken we museum De Pont. De Vlaamse
kunstenaar Ann Veronica Janssens schept hier met mist, licht
en ruimte zinnenprikkelende situaties in de verschillende
museumruimtes.
We vertrekken met de trein van 09.03u. vanaf station Heeze.
Info Marja Siebesma 0493 492989 mmcsiebesma@kpnmail.nl.
Museumclub II
Op donderdag 11 april gaat museumclub II naar museum de
Fundatie, het voormalige paleis van justitie, in Zwolle. De
tijdelijke tentoonstelling met als thema ‘Vrijheid - De vijftig
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Nederlandse Kernkunstwerken vanaf 1968’, laat ons met 50
toonaangevende kunstwerken zien hoe het begrip ‘Vrijheid’ is
veranderd.
Kunstenaars hebben de Vrijheid altijd bewaakt; zij zoeken de
Vrijheid op en zoeken naar nieuwe horizonten en laten
nieuwe perspectieven zien. De 50 geselecteerde kunstwerken
zou men kunnen beschouwen als 50 ijkpunten uit de
Nederlandse kunst vanaf 1968 tot heden! Enkele kunstenaars
van Vrijheid zijn: Guido v.d. Werve, Ria van Eyk, Henk Visch,
Marlene Dumas, Navid Nuur en 45 anderen.
Een bezoek aan Zwolle is niet compleet zonder het oude
Middeleeuwse centrum bezocht te hebben. Een wandeling
langs enkele bijzondere kenmerkende gebouwen zoals ‘De
Sassenpoort’, de ‘Onze Lieve Vrouwenbasiliek’ met de
Peperbus en op de Grote Markt de St. Michaelskerk, laat ons
de rijkdom zien van Zwolle als Hanzestad.
Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl
Kunst-Museumclub III
Museumclub III gaat in aansluiting op de lezing van Peter, op
woensdag 27 februari naar Den Bosch voor de
tentoonstelling van Jan Sluijters.
We brengen 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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