Nieuwsbrief april 2019

Van de Voorzitter
Beste dames,
Het was stil binnen Vrouwen Centraal op de Internationale
Vrouwendag op 8 maart jl.
In het verleden organiseerde ‘DAS Vrouwen’ (Deurne, Asten
Someren) elk jaar op die dag een bijeenkomst voor vrouwen.
Vanwege gebrek aan bestuursleden en belangstelling is deze
organisatie afgelopen jaar opgeheven.
Op tal van plaatsen in de wereld hebben demonstraties plaats
gevonden voor gelijke rechten, vrijheid van meningsuiting en
betere voorzieningen voor vrouwen.
De positie van vrouwen in Nederland is vele malen beter dan
in andere landen en culturen, maar ik ben er zeker van dat er
ook bij ons onderwerpen zijn, die de moeite waard zijn om
onder de aandacht te brengen.
Niet met een demonstratie misschien, (voor mij b.v. in1981
tegen de komst van de kruisraketten ), maar met een goede
lezing en/of discussie.
Wellicht iets voor het programma van 2020!
Nieuws van Amnesty International
Al snel na de schrijfactie ‘Write for Rights’, die we hielden op 8
december 2018, kwamen mede dankzij de brievenschrijvers,
de eerste goede nieuwsberichten binnen.
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Imelda Cortez uit El Salvador, onterecht beschuldigd van
moord op haar pasgeboren dochter, is vrijgelaten.
Uit Kirgizië kwam goed nieuws voor Gulzar Duishenova. Het
parlement heeft de VN conventie voor de rechten van
personen met een handicap, geratificeerd.
Brieven …….. ze kunnen het verschil maken!

Komende activiteiten
Woensdag 27 maart 20.00u. hotel Centraal
‘Het China van nu’
Lezing door Monique Groeneveld
Historica Universiteit Leiden, specialisatie Azië
Elke dag is China wel in het nieuws, het speelt een steeds
belangrijkere rol in de wereld. In korte tijd is het van een
traditioneel communistisch land ontwikkeld naar een
economische grootmacht.
China is ook een land van uitersten.
We zien hypermoderne steden tegenover
plattelandsgebieden, waar de tijd lijkt te hebben stil gestaan.
Of toch niet…? Want iedereen heeft immers een mobiele
telefoon…
Tijdens deze presentatie komen de laatste economische en
sociale ontwikkelingen in China aanbod.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00.
Dinsdag 2 april 10.00u en 14.00u.
Optioneel: woensdag 10 april 10.00u.
‘Strijp-S, van gesloten bedrijventerrein naar het creatieve
hart van de regio Eindhoven’
Excursie o.l.v. Paul Cleuren, architect
Paul Cleuren kent het gebied doordat hij als architect heeft
meegewerkt aan de herbestemming van één van de
beeldbepalende Philipsfabrieken op Strijp-S, gebouw Anton.
Hij neemt ons in een ongeveer twee uur durende wandeling
mée en lángs de historische én moderne architectuur op
Strijp-S. (lengte wandeling ± 1,5 km)
Gebouwen die we in het bijzonder bekijken zijn de
voormalige Philipsfabrieken, Gebouw Anton & Gerard, Area
51 en Innovation Powerhouse.
Deze selectie aan gebouwen vertegenwoordigt zowel de
creatieve bedrijvigheid als de aanjagers, de bewoners en de
genieters.
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Per excursie (twee excursies, optioneel drie bij voldoende
aanmeldingen) kunnen maximaal 15 dames deelnemen.
Via het formulier in de bijlage kun je je tot en met zondag 24
maart a.s. opgeven. Kun je meerdere data mee, vermeld dan
ook alle data. Het ingevulde formulier kun je mailen naar
marlielossie@gmail.com of in de brievenbus doen bij Grouw
3 in Someren. Lees het formulier goed door en vul a.u.b. alles
duidelijk in. Iets niet duidelijk ? Bel naar 0493-440057.
Ook hier geldt: VOL = VOL
We beginnen de excursie in Eindhoven vlakbij het station van
Strijp-S met een koffiestop.
In principe willen we daarom het liefst samen met de trein
reizen vanaf station Heeze. Met de auto naar Strijp-S kan
natuurlijk ook.
Voor degenen die mee gaan met de ochtendexcursie(s)
kunnen we na afloop van de excursie een lunchplek
reserveren.
Geef op het formulier in de bijlage dus duidelijk aan, wat
je wensen zijn.
We stellen dan de groepen samen, rekening houdend met
jullie wensen en bestellen eventueel de e-tickets voor de
treinreis. De kosten voor de excursie bedragen p.p. € 7,50.
Koffie, lunch- en treinkosten zijn voor eigen rekening.
De treinkosten staan vermeld op de bijlage.
Zoals gebruikelijk worden de verschuldigde bedragen via
automatische incasso geind of door jullie zelf overgemaakt
op bankrekeningnummer NL97 RABO 0309 896916 t.n.v.
Vrouwen Centraal.
Je hoort z.s.m. na 23 maart bij welke groep je bent ingedeeld
en hoe e.e.a. wordt geregeld t.a.v. vervoer.
!! Omdat Strijp S een herontwikkelingsgebied is zijn
gebouwen meestal niet voorzien van liften en daarom moeilijk
toegankelijk voor mindervaliden.
Maandag 29 april 14.00u. hotel Centraal
‘Grenzen aan de zorg’
Lezing door Prof. dr. Jan Anne Roukema
“Ik zal het hebben over grenzen aan de zorg vanuit de
gedachte: patiënten en zorgverleners zullen het samen
moeten doen, want als we het aan de politiek over laten
wordt het een drama’’.
Zo luidt de toelichting van prof Roukema, gepensioneerd
oncologisch chirurg en hoogleraar ‘Kwaliteit van leven’ aan de
universiteit van Tilburg.
Prof. Roukema heeft diverse kritische publicaties en stevige
uitspraken gedaan m.b.t. de huidige gezondheidszorg.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00.
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Terugblik activiteiten
Woensdag 20 februari
Lezing Jan Sluijters en Hollands Modernisme
Peter Huijsmans gaf een inkijkje in het leven en de
ontwikkeling van de kleurrijke schilder Jan Sluijters.
Een boeiende, interessante en goed bezochte kunstlezing.
42 Leden en twee introducés waren deze avond aanwezig.
Donderdag 7 maart en vrijdag 15 maart
Kookworkshop ‘Verjaardagshapjes maken’
Maar liefst 37 leden in totaal namen deel aan de twee
kookworkshops ‘Verjaardagshapjes maken’ o.l.v. Rachel
Boerekamps.
Gezellig, leerzaam en zeker voor herhaling vatbaar.

Rabobank Clubkas Campagne
Rabobank Clubkas Campagne
Elke stem telt!
Leden van de RABO bank ontvangen bij de start van de
stemperiode van de Rabo Club Campagne een unieke code
waarmee ze kunnen stemmen.
Van donderdag 4 april t/m dinsdag 30 april mogen zij via de
speciale site vijf stemmen uitbrengen op de clubs of
verenigingen die zij een warm hart toedragen.
Deze stemmen bepalen de bijdrage voor onze vereniging.
Let op: alleen leden van Rabobank Peelland Zuid mogen
stemmen. Als je klant bent, ben je niet automatisch lid.
Klanten kunnen in Internetbankieren, onder ‘Mijn gegevens’
zien of ze lid zijn van Rabobank Peelland Zuid.
Alleen de klanten die vóór 1 maart 2019 lid zijn geworden,
mogen hun stem uitbrengen.
Dus STEM MEE en steun daarmee financieel onze vereniging!
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Website
Op onze website nieuwe fotoalbums van Museumclub III en
de kookworkshops.
Info: Marlie Lossie, marlielossie@gmail.com

Nieuws van de clubs
Luisteren naar muziek
De muziekcursus bestaat uit 10 cursusochtenden.
O.l.v. Josine Dusseljee luisteren we naar klassieke muziek.
De cursus bestaat uit 10 lessen, die van oktober t/m maart bij
iemand thuis gegeven worden op donderdagmorgen om de
week.
Voor dit jaar zit het het er dus weer op.
Info Henny Wewer, 0493 491983 of pamwew@hetnet.nl
Leesclub I
De leesclub komt 6 keer per jaar bijeen en staat onder leiding
van de heer Loek Plas. Houd je van lezen en vind je het leuk
om over een gelezen boek te praten, meld je dan aan bij onze
leesclub. Je bent van harte welkom.
De eerstvolgende bijeenkomst is op vrijdag 3 mei. We
bespreken dan het boek Lea, geschreven door Pascal Mercier.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
Leesclub II
Onder leiding van Loek Plas bespreken we het boek Lea van
Pascale Mercier.
De datum van de bijeenkomst is vrijdag 26 april om 13.30u.
Houd je van lezen? We hebben nog een plekje vrij in onze
leesclub.
Vrijdag 5 april gaan we onder leiding van Loek een dagje
naar Amsterdam. Wij gaan het woon-werkhuis bezichtigen
van Gisèle van Waterschoot van der Gracht.
Onlangs hebben we een boek over haar leven gelezen.
‘Gisèle’ geschreven door Susan Smit. Gisèle was een
kunstenares die veel onderduikers in haar huis verborg
tijdens de Tweede Wereldoorlog.
Ook gaan we naar de Ambassade van de Vrije Geest, een
Museumbibliotheek en het Begijnhof.
Info Toos Maas , 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl
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Museumclub I
Op 23 april gaat de eerste museumclub naar Museum Jan
Cunen in Oss. We bezoeken daar de tentoonstelling ‘Naakt of
Bloot’. Deze expositie zet het vrouwelijk naakt uit de
Nederlandse schilderkunst van 1875 – 1925 tegenover het
naakt uit de hedendaagse kunst. Het museum voelt zich
geroepen om de tegenstelling die in de huidige samenleving
ten aanzien van naakt is ontstaan, zichtbaar en bespreekbaar
te maken. Want waar we aan de ene kant krampachtig en
preuts omgaan met bloot, worden we er aan de andere kant
voortdurend mee overladen. Is de kijk op naakt tussen 1875
en 1925 eigenlijk wel zo anders dan tegenwoordig?
We vertrekken vanaf station Heeze met de trein van 09.03 uur.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl.
Museumclub II
Op donderdag 21 februari bezochten wij met museumclub ll
Deurne.
Eerst maakten we een lunchstop bij kloosterhotel
Willibrordhaeghe. We zagen hoe het gebouw
getransformeerd is van klooster naar hotel.
Daarna kregen we een rondleiding in museum De Wieger. De
collectie omvat veel werken van onder andere Jan Sluijters,
Leo van Gestel, Johan Dijkstra en Jan Wiegers.
Later bezochten we het ‘Dinghuis’. Van oorsprong is dit een
16e. eeuws gebouw, een dorpsrechtbank. Uiteindelijk werd
het een horeca gelegenheid waarbij de naam ‘Dinghuis’
behouden bleef.
Museumclub II bezoekt op donderdag 11 april Museum De
Fundatie in Zwolle. Meer informatie hierover in de nieuwsbrief
van maart j.l.
Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl
Kunst-Museumclub III
Op 22 februari bezochten we Den Bosch. Weer een
geslaagde en gezellige museumdag met uiteraard een
heerlijke Bossche Bol, een verrassend bezoek aan het
Zwanenbroedershuis, een lekkere lunch op een buitenterras
onder een heerlijk lentezonnetje én met een interessante
rondleiding in het Noordbrabants Museum over de ‘Wilde
Jaren’ van Jan Sluijters.
Ons volgende uitje gaat op vrijdag 22 maart naar Utrecht. We
maken o.l.v. een gids van Het Gilde Utrecht een
themawandeling ‘Caravaggio’ en krijgen in het Centraal
Museum een rondleiding Utrecht, Caravaggio & Europa.
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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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