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Van de Voorzitter
Beste dames,
De lezing van gynaecoloog Mieke Kerkhof op maandag 27
mei is eigenlijk niet de laatste activiteit voordat de zomer
begint bij Vrouwen Centraal, want… de fietstocht is er ook
nog!
Een mooie route naar de Achelse Kluis o.l.v. Rietje Walder,
(dank je wel Rietje) waar ook een bezoek aan een gezellig
terras met een lekkere lunch zeker niet zal ontbreken.
En wat te denken van de terrasochtenden? Een paar gezellige
uurtjes, waar iedereen zo bij kan aansluiten. Gewoon even
samen zijn, hopelijk lekker buiten op het terras bij hotel
Centraal of anders in de serre.
Dan wil ik graag nu al de dames, die a.s. donderdag 23 mei
meewerken op de stembureaus i.v.m. de Europese
verkiezingen ontzettend bedanken voor hun medewerking!!
Wilhelmien Regtien, Patricia Kloppers, Ria Maas, Marianne
Geerts, BEDANKT!!
Zelf zal ik ook van de partij zijn!
In elk geval wens ik, namens het bestuur alle leden een
heerlijke, zorgeloze, zonnige zomer toe, waar dan ook!!
We zien iedereen graag gezond en wel terug op onze
ontmoetingsdag op woensdag 18 september.

Komende activiteiten
Maandag 27 mei 20.00u. hotel Centraal
‘Het leven rond’
Lezing door Mieke Kerkhof, gynaecoloog
Mieke Kerkhof houdt op 27 mei haar lezing ‘Het leven rond’
bij Vrouwen Centraal in Someren.
Er zijn twee zekerheden in het leven, de geboorte en de
dood.
Over het thema geboorte heeft Mieke Kerkhof, geboren en
getogen in Enter, geschreven in haar eerste boek.
Zij is 21 jaar gynaecoloog in het Jeroen Bosch Ziekenhuis in
Den Bosch. In haar vak heeft ze vooral te maken met het
begin van leven, maar soms ook met een vroeg einde.
Zij bundelde haar verhalen in ‘Even ontspannen, mevrouw‘.
In het boek ‘Klaar is Kees‘ behandelt ze de andere zekerheid,
de nietsontziende dood.
Mieke Kerkhof vertelt in de lezing ontroerende verhalen over
het levenseinde, analyseert overlijdensadvertenties, citeert
Willem Wilmink en Annie MG Schmidt.
Er mag gesnotterd worden, maar de lach zal hoogtij vieren.
Naast gynaecoloog is Mieke schrijfster van columns en korte
anekdotes, zoals de vele ‘Ikjes’ In de NRC.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00.

Zomerperiode
Fietstocht en terrasochtenden
Fietstocht naar de Achelse Kluis op donderdag 6 juni.
We vertrekken om 10 uur vanaf de Ruchte en fietsen dan naar
Leende. Daar is de eerste (koffie)stop.
Vervolgens gaan we door het Leenderbos naar de Achelse
Kluis voor de lunchpauze. We fietsen via een andere route,
maar wel door het bos terug en stoppen bij het Keelven (de
Soete Inval) voor nog een drankje.
We zijn dan rond 17.00u. weer thuis.
Als het slecht weer is wordt de tocht verzet naar donderdag
20 juni.
Je hoeft je van te voren niet aan te melden.
Groeten,
Rietje Walder.
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Terrasochtenden
Op donderdag 13 juni, dinsdag 9 juli, woensdag 31 juli en
vrijdag 16 augustus zijn jullie weer welkom tijdens de
terrasochtenden om 10.00u. bij hotel Centraal.

Terugblik activiteiten
Maandag 29 april
‘Grenzen aan de zorg’ prof. dr. Jan Anne Roukema
Prof. Roukema gaf aan het begin van zijn lezing aan dat hij
vooral hoopte dat alle aanwezigen na afloop beter na zouden
gaan denken over wat je zelf wilt in geval van ernstige ziekte.
En dan met name over de behandelwijze en de duur van
behandelingen.
Hij pleitte er voor om zelf te beslissen en het niet enkel over
te laten aan de behandelende artsen.
Het was een interessante, vlot gebrachte en interactieve
lezing.
Er waren 39 bezoekers.

Website
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. We starten weer in
oktober.
Info Henny Wewer, 0493 491983 of pamwew@hetnet.nl
Leesclub I
Onze leesclub komt voor de zomer nog een keer bijeen en
wel op vrijdag 7 juni. We bespreken dan het boek ‘Stilte’ van
de Japanse schrijver Shusaku Endo.
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Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
Museumclub I
Onze museumclub gaat dit seizoen nog twee keer op stap.
Eerst gaan we op dinsdag 4 juni naar Breda. We bezoeken het
Stedelijk Museum en in het bijzonder de tentoonstelling ‘Van
vroeg tot laat – De voorstellingen van Teun Hocks’. Volgens
een recensie in NRC “droefgeestig en onweerstaanbaar
grappig”.
Na de lunch gaan we naar het Begijnhof en eventueel
bezoeken we ook nog de Grote Kerk. Maar het is ook
mogelijk dat we op de Grote Markt op een terrasje belanden.
Op dinsdag 2 juli gaan we er nog eens op uit, maar we
hebben nog geen definitieve keuze gemaakt over wat onze
bestemming wordt.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
Leesclub II
Onder leiding van Loek Plas bespreken we op vrijdag 7 juni
om 13.30u. het boek ‘De Stilte’ van Shusaku Ende. ‘Stilte’ is
een indrukwekkend verslag van de zoektocht van een
Portugese priester in het zeventiende-eeuwse Japan. Een
zoektocht naar zijn mentor, maar vooral een zoektocht naar
de basis van zijn geloof.
Houd je van lezen? We hebben nog een plekje vrij in onze
leesclub.
Info Toos Maas, 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl.
Museumclub II
Met 12 enthousiaste dames reden we op 16 mei naar
Helmond. We dachten een prima parkeerplekje te weten
waar andere reizigers nog geen weet van hadden. Helaas was
dat plekje inmiddels bij meerderen bekend. We zagen de
trein voor onze neus vertrekken toen we toch iets te laat op
het perron arriveerden. Niet getreurd, want een half uur later
zou de andere intercity naar Den Bosch voorrijden, alwaar we
over zouden stappen op de intercity richting Enkhuizen.
Echter deze trein was gecanceld, zodat we de trein naar
Utrecht moesten nemen. Ook daar aangekomen, geen trein
voor ons!!! Via Amsterdam Centraal lukte het ons om naar
Hoorn te reizen. Reden voor alle ongemak was Ajax, door het
winnen van de landsbeker waren extra treinen nodig. De sfeer
bleef goed onder de dames; we raken nooit uit gebuurt!!!
In het Westfries Museum stond inmiddels de gids op ons te
wachten, waardoor we het kopje koffie vooraf misten. De gids
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loodste ons door de mooie tentoonstelling ‘Indisch Pallet’
met aandacht voor de cultuur, natuur en de mensen uit de
Indonesische Archipel. Ook nam hij ons mee naar de
Nederlandse VOC tijd, ‘s werelds krachtigste handelsbedrijf in
de zeventiende eeuw, waarvan Hoorn een van de thuishavens
herbergde! Hoorn beleefde gouden tijden en dat is nog
steeds te zien aan de prachtige historische huizen en
pakhuizen. De tijd lijkt hier stil te hebben gestaan!!!
Voor de lunch stond een lange tafel gereserveerd in Grand
Café ’T Hop’, met uitzicht op het Hoornse Hop, waar ooit de
zeeslag met de watergeuzen en de Spaanse Vloot
plaatsvond! De watergeuzen wonnen de slag!!!
Daarna kwam het busje met gids Eric ( een geboren en
getogen Horinees) voorrijden.Tijdens de rondrit van ruim een
uur door Hoorn, werden alle bezienswaardigheden bekeken
en besproken. Met een drankje op een terras namen we
afscheid van het mooie historische stadje Hoorn!!! Alle dames
waren vastbesloten er nog eens naar toe te gaan!
Museumclub 2 gaat op donderdag 27 juni naar het ‘Cube
Design Museum’ in Kerkrade. In samenwerking met 's werelds
grootste designmuseum, Cooper Hewitt in New York
presenteert Cube Design museum de omvangrijke expositie
‘NATURE’. De meer dan 60 baanbrekende, actuele
designprojecten in de expositie tonen oplossingen van
ontwerpers om de natuur te herstellen en op een andere
manier om te gaan met de natuur. Designers laten zich overal
ter wereld inspireren door de natuur gedreven door de
noodzaak om op een duurzame manier met onze aarde en
natuurlijke grondstoffen om te springen. Plastic gemaakt van
algen, textiel gekleurd door regendruppels en verband dat
de natuurlijke helende voordelen van slakkenslijm nabootst
zijn enkele voorbeelden van de ingenieuze projecten uit de
expositie. Voor NATURE hebben Cube en Cooper Hewitt de
meest veelbelovende projecten van de afgelopen drie jaar
geselecteerd. De expositie toont werk van internationale
topdesigners als, Neri Oxman, Oron Catts en Mathieu
Lehanneur en Nederlandse designers als Klarenbeek & Dros,
Atelier NL, Nienke Hoogvliet, Kristie van Noort, Alika van der
Kruijs en Teresa van Dongen.
Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl
Kunst-Museumclub III
Museumclub III heeft haar tweede seizoen afgesloten met een
bezoek aan galerie Bonnard in Nuenen.
Door eigenaars David van der Linden en René Renders
werden we in deze mooie galerie, met schilderijen,
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tekeningen en beeldende kunst, gastvrij ontvangen met koffie
en vlaai.
De galerie is gespecialiseerd in hedendaagse realistische
kunst. De exposities wisselen iedere 6 weken.
David gaf ons uitgebreid uitleg over de manier van werken in
de galerie en over de geëxposeerde kunstwerken en
objecten.
Een erg interessante presentatie, waar alle dames geboeid
naar hebben geluisterd.
Na de tentoongestelde werken nog uitgebreid te hebben
bewonderd, zijn we ter afsluiting gezellig samen gaan
lunchen.
Ons eerste uitstapje na de zomervakantie, op vrijdag 27
september, gaat naar Museum More in Gorssel.
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

Geniet van de komende zomerperiode!
En graag tot ziens op onze ontmoetingsdag op woensdag 18 september!

nieuwsbrief juni-juli-augustus 2019

