Nieuwsbrief september 2019

Van de Voorzitter
Beste dames,
De vakanties zijn veelal voorbij, de scholen beginnen weer en
verenigingen en clubs starten hun activiteiten weer op.
Zo ook Vrouwen Centraal.
We starten ons programma met onze ontmoetingsdag op
woensdag 18 september.
Het wordt vast een gezellige, relaxte dag met o.a. een
interessante, onderhoudende lezing over de badmode en
badcultuur door de eeuwen heen.
We zien en horen dat we er niet altijd zo luchtig als
tegenwoordig bij hebben gelopen op het strand!
Ik moest tijdens het schrijven van dit stukje denken aan de
vrouwen die, al dan niet verplicht, een nikab, chador of
boerka dragen.
Zullen zij er ooit zo luchtig bij kunnen en willen lopen als wij?
Al ben ik geneigd, wanneer ik na de winterperiode weer eens
een badpak pas, er ook een boerka overheen te gooien!.…
Maar dit terzijde!
In de bijlage lees je alles over de verdere invulling van de
ontmoetingsdag. Ik hoop iedereen te mogen begroeten,
samen maken we er een plezierige, gezellige dag van.
Tot ziens op 18 september!
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Van de penningmeester
We zijn weer erg blij met de opbrengst van de Rabobank
Clubkas Actie. € 186, 87!!
Dank aan de dames die hun stem hebben uitgebracht op
onze vereniging!

Nieuwe leden
We verwelkomen Mien Meijer als nieuw lid van onze
vereniging.
Mien, van harte welkom! We wensen je een fijne tijd bij
Vrouwen Centraal.

Komende activiteiten
Woensdag 18 september 10.30u.
ONTMOETINGSDAG in
Brasserie en Ruitersportcentrum ‘Het Keelven’
Graag nodigen we iedereen uit voor onze jaarlijkse
ontmoetingsdag, dit keer in de brasserie van
ruitersportcentrum ‘Het Keelven’.
Meer informatie en het programma van die dag vinden jullie
in de bijlage bij deze nieuwsbrief.
Aanmelden kan tot 2 september a.s. (zie info in de bijlage)
De middagpresentatie ‘Badcultuur en badmode door de
eeuwen heen’ wordt op de bovenverdieping van het
restaurant gehouden. De verdieping is bereikbaar via een
trap, er is geen lift in het gebouw aanwezig.
Donderdag 10 oktober 10.00u.
Rondleiding LEOLUX ‘Via Creandi’ Venlo
Het programma:
10.00u.
Koffie met Limburgse vlaai
10.20u.
LEOLUX bedrijfsvideo
10.30u.
Fabrieksrondleiding en bezichtiging expositie
’80 jaar LEOLUX’
12.00u.
Bezichtiging Artshop en proefzitten meubels
12.30u
Vertrek
nieuwsbrief september 2019

De kosten voor de rondleiding zijn € 10,00 p.p. Bij meer dan
15 aanmeldingen € 8,50 p.p. Maximaal 60 personen.
Graag aanmelden vóór 15 september a.s. bij Marie-Thérèse
van Kemenade, bij voorkeur per mail:
m_vankemenade@hotmail.com. Tel.: 06 23033934
Ook graag even doorgeven als je wilt rijden naar Venlo.

BELANGRIJK!!

PROGRAMMA 2020
Het bestuur is momenteel druk bezig met de planning van
het programma voor 2020.
Voor een aantal zaken willen we graag, voordat we afspraken
definitief vastleggen, jullie belangstelling peilen.
Reacties van jullie kant zijn daarom erg belangrijk voor de
verdere gang van zaken!
Om reserveringen definitief te maken is het voor ons
belangrijk, te weten wie geïnteresseerd is om deel te nemen
aan een of meer van de volgende activiteiten: (Interesse
aangeven is nog geen aanmelden! Je bent dus tot niets
verplicht!)
DAGEXCURSIE PER BUS NAAR MOOIE LOCATIE
op woensdag 13 mei 2020
Geheel verzorgde dagexcursie per bus naar een mooie
locatie in Nederland, incl. lunch en rondleidingen en
voor iedereen toegankelijk.
Kosten ± € 55,00 incl. busreis, lunch en rondleidingen.
Interesse s.v.p. vóór 2 september a.s. doorgeven aan
Marie-Thérèse van Kemenade, bij voorkeur per mail:
m_vankemenade@hotmail.com.
Tel.: 06 23033934.
OPRICHTEN CREATIEVE SUBCLUB
Na een gesprek met Helma Hijink, ook lid van onze
vereniging, ontstond het idee om per 1 januari 2020 een
nieuwe, creatieve subclub op te richten. Helma schildert en is
graag bereid een of meerdere schilderworkshops te geven.
We denken aan een subclub, die b.v. vier keer per jaar en in
overleg met elkaar, creatieve workshops organiseert. En dan
niet alleen schilderen, maar ook beeldhouwen of
bloemschikken.
Per groep denken we aan ongeveer 8 dames.
Wie vindt het leuk hieraan mee doen?
Graag interesse doorgeven aan Marlie Lossie vóór 5
september a.s. liefst per mail: marlielossie@gmail.com
anders 0493 440057.
nieuwsbrief september 2019

CURSUS KUNSTGESCHIEDENIS NAJAAR 2020
Het is voor ons mogelijk om voor belangstellenden een
cursus ‘Inleiding in de kunstgeschiedenis’ aan te bieden in het
najaar van 2020. (acht donderdagochtenden om de twee
weken in de periode van van 3 sept. t/m 10 dec. 2020)
De kosten zijn afhankelijk van het aantal deelnemers.
Graag je belangstelling kenbaar maken vóór 5 september
a.s. bij Marlie Lossie, marlielossie@gmail.com anders 0493
440057.

Terugblik activiteiten
Maandag 27 mei
‘Het leven rond’ door Mieke Kerkhof, gynaecoloog
Een interessante en goed gebrachte lezing.
Erg jammer dat er slechts 18 leden aanwezig waren.
Fietstocht 6 juni
Voor de fietstocht was dit jaar opnieuw weinig belangstelling.
Er waren maar drie deelnemers.
Samen met coördinator Rietje Walder wordt bekeken of we
volgend jaar doorgaan met deze activiteit.
Terrasochtenden
De terrasochtenden werden dit jaar weer goed bezocht.
Volgend jaar nemen we deze dan ook weer op in ons
programma.

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. 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 7 keer per jaar bijeen in hotel Centraal op vrijdag
middag van 14.00 tot 16.00u.
Houd je van lezen en vind je het leuk om te praten over een
gelezen boek, meld je dan aan bij onze club. Je bent van
harte welkom.
Na de vrede van Parijs in 1919 is er in de wereld op allerlei
gebied enorm veel veranderd. Hierover gaan we het
komende jaar lezen en praten. We beginnen met het boek
‘Schorshuiden’, geschreven door Annie Proulx.
Voor één keer komen we samen op een donderdag en wel op
donderdag 12 september.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, tel 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
Leesclub II
Onder leiding van Loek Plas bespreken we op vrijdag 6
september om 13.30u. het boek ‘Schorshuiden’ van Annie
Proulx. Een familie-epos over Fransen die emigreren naar
Nieuw -Frankrijk in Noord-Amerika. Ze specialiseren zich in de
houthandel. Wat betekent hun ongebreideld neerhalen van
bomen op de lange duur voor de wouden in dit gebied?
Wat betekenen bossen vandaag de dag?
Info Toos Maas, 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl
Museumclub I
Op 27 augustus gaat onze museumclub naar Haarlem waar in
het Frans Hals museum virtuoos geschilderde werken, van
Israëls tot Armando te zien zijn. Impressionisten als Isaac
Israëls en Thérèse Schwartze vormen het startpunt. Dan
volgen expressionisten zoals Karel Appel en Alphons
Freijmuth en tenslotte komen hedendaagse kunstenaars als
Peggy Franck en Evi Vingerling.
Kortom 100 jaar Nederlandse kunst.
We vertrekken vanaf station Heeze met de trein van 9.03 uur.
Voor inlichtingen: Marja Siebesma, telefoon 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
Museumclub II
Donderdag 5 september blijven we lekker dichtbij en duiken
we in de wereld van de ‘Streetart'!!!
In Helmond bij de ‘Cacao Fabriek’ komen we alles te weten
over deze kunstvorm, waarvan de ontstaansgeschiedenis
terug te voeren is tot de Hip Hop tijd.
De expositie ‘Meltingpot' (Smeltkroes) is samengesteld door
Kool Koor, graffitikunstenaar uit Brussel. Naast Kool Koor is
ook werk van Hugo Kaagman te zien, beiden zijn pioniers van
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het eerste uur op het gebied van de Nederlandse graffitiscene. Een nieuwe generatie streetartists maken in elke stad
tegenwoordig metershoge murals, zo ook in Helmond.
Werken zijn o.a. te zien van Studio Giftig, Zenkone, Colijn van
der Sluijs en Dave de Leeuw.
Kunst-Museumclub III
Museumclub III bezoekt op vrijdag 27 september de mooie
stad Zutphen en Museum More in Gorssel, hét museum voor
hedendaagse realistische kunst.
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 op onze ontmoetingsdag op woensdag 18 september
in Brasserie en Ruitersportcentrum ‘Het Keelven’
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