Nieuwsbrief november 2019

Van de Voorzitter

Beste dames,
De komende activiteiten spelen zich weer ‘binnenshuis’ af.
Er staan nl. drie mooie lezingen op het programma.
Op maandag 28 oktober de lezing over Gustav Klimt door
Karin Haanappel, voor velen een oude bekende.
Nu de termen stikstofmaatregelingen, vliegschaamte,
extreme droogte en duurzame energie ons om de oren
vliegen is de lezing door Ad Havermans over
klimaatverandering en duurzaamheid op dinsdagmiddag 12
november erg actueel.
En dan…. maandagavond 25 november!
Er zijn al heel wat interessante vragen binnengekomen,
waarvan onze burgemeester Dilia Blok de meeste zeker zal
willen beantwoorden.
Het beloven boeiende avonden te worden en het bestuur
hoopt dan ook dat jullie met velen van de partij zullen zijn!
Graag tot ziens!
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Overleg KVG Oost-Brabant, Kempen en Peel
Op woensdag 9 oktober waren Marie-Thérèse en Ine
aanwezig tijdens een overleg met de KVG’s uit Schijndel, Den
Bosch, Boxtel, Veghel, Gemert, Boekel, Veldhoven en
Bergeijk.
Een initiatief om te kijken of er nog draagvlak bestaat om
eenmaal per jaar bij elkaar te komen, nu de ‘Besturendag’ in
Tilburg en de ‘Provinciale Vrouwendag’ niet meer gaan
plaatsvinden.
Unaniem werd besloten dat we toch contact willen houden,
vooral om ideeën uit te wisselen en ervaringen te delen.
Het contact met verenigingen van Kempen / Peel blijft ook
bestaan.

Komende activiteiten
Maandag 28 oktober 20.00u. hotel Centraal
‘Gustav Klimt’
Lezing door Karin Haanappel, kunsthistorica
Op maandag 28 oktober om 20.00u. geeft kunsthistorica
Karin Haanappel bij ons een lezing over de kunstenaar Gustav
Klimt.
Karin is bekend van radio en TV.
Zij doceert kunstgeschiedenis, schrijft boeken en geeft
lezingen.
Met een mooie PowerPoint presentatie laat Karin ons
kennismaken met deze Oostenrijkse schilder, die als
belangrijkste onderwerp het vrouwelijke lichaam had.
Klimt was een van de oprichters van de Wiener Secession in
1897.
De Wiener Secession was een vereniging van beeldende
kunstenaars in het Wenen van het fin de siècle. Het is tevens
de benaming van de plaatselijke variant van de Jugendstil.
Misschien ken je Gustav Klimt van de film ‘Woman in Gold’ uit
2015.
In deze film stond zijn schilderij ‘Portret van Adèle BlochBauer I’ , een van de hoogtepunten van de Jugendstil,
centraal.
Er is natuurlijk nog veel meer te vertellen, maar zoals Gustav
Klimt eens zei: “als je mij wilt leren kennen, moet je mijn
schilderijen bekijken”.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00.
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Dinsdag 12 november 14.00u. hotel Centraal
‘Klimaatverandering en duurzaamheid’
Lezing door Ad Havermans, oud-docent
Tijdens deze lezing zal de heer Havermans verschillende
zaken met betrekking tot genoemde thema’s toelichten.
- Enkele basisbegrippen m.b.t. klimaat (verandering).
- Wat kunnen we leren van klimaatveranderingen in het
verre geologische verleden? Het verleden is de sleutel tot
het heden.
- De huidige klimaatverandering.
- Gevolgen van klimaatverandering.
- De toekomst. Daarbij zal worden ingegaan op de vraag of
we de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs (2°C
opwarming, maar liefst maar 1,5°C) gaan halen.
- Mogelijke oplossingen.
Klimaatverandering wordt bezien vanuit een duurzaamheidsoptiek.
Ecologische gevolgen staan centraal en niet zo zeer de
economische en technologische consequenties.
Maandag 25 november 20.00u. hotel Centraal
‘In gesprek met Dilia Blok, burgemeester van Someren’
Deze avond gaan wij in gesprek met onze burgemeester,
mevrouw Dilia Blok.
Jullie hebben enthousiast gereageerd op onze oproep om
vragen, die we kunnen stellen aan mevrouw Blok, aan ons te
mailen.
Deze vragen gaan we als bestuur begin november aan haar
voorleggen.
Uit de grote hoeveelheid vragen, waarvan enkele elkaar qua
onderwerp en strekking ook overlappen, zal zij waarschijnlijk
een keuze gaan maken.
In ieder geval genoeg stof om over van gedachten te
wisselen.
Het belooft een interessante avond te worden.

Terugblik activiteiten
Excursie Leolux ‘Via Creandi’ Venlo
Donderdag 10 oktober
Deze dag werden 25 van onze leden door mevrouw Sanders,
echtgenote van de vroegere directeur en moeder van een
van de huidige directeuren van Leolux, op een prettige en
informatieve manier rondgeleid in het bezoekerscentrum van
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Leolux en in een gedeelte van de fabriek.
Na de ontvangst met koffie en vlaai en het bekijken van een
film over de geschiedenis van Leolux, konden we vanaf grote
loopbruggen, van bovenaf een kijkje nemen in de grote
productiehallen.
We hebben veel gezien en gehoord over de manier waarop
de Leolux meubels gemaakt worden.
Een mooie, goed georganiseerde fabriek, waar prachtige
meubels gemaakt worden voor de nationale en internationale
markt.
Een excursie die zeker de moeite waard was!

Website
Op de website de nieuwe fotoalbums van de
Ontmoetingsdag en de excursie naar Leolux.
Info Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com
Luisteren naar muziek

Nieuws van de clubs
De cursus ‘Meer genieten van muziek’ gaat op donderdag 24
oktober voor het 29e. jaar van start.
Muziekdocente Josine Dusseljee laat alle aspecten van de
klassieke muziek de revue passeren.
De data zijn: 24 oktober - 7 en 28 november - 12 december
2019 - 2 , 16 en 30 januari - 13 februari - 5 en19 maart 2020.
Info Henny Wewer, 0493 491983 of pamwew@hetnet.nl
Leesclub I
Al de leesclubs van Loek Plas (hij heeft er 5) lezen dit jaar
boeken over grote maatschappelijke veranderingen in de
afgelopen 100 jaar. Het tweede boek dat we in deze serie
bespreken is: ‘Er is geen daar daar', geschreven door Tommy
Orange. Het boek gaat over het lot van van hun grond
verdreven native Americans (Indianen), die in grote steden
een nieuw leven proberen op te bouwen. Volgens The
Washington Post is het een verpletterende debuutroman.
Onze bijeenkomst is op vrijdag 1 november om 14.00u. bij
hotel Centraal. Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
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Leesclub II
Onder leiding van Loek Plas bespreken we het boek ‘De
wereld van gisteren. Herinneringen van een Europeaan’.
Op 22 februari 1942 pleegde de Oostenrijkse schrijver Stefan
Zweig, samen met zijn vrouw, zelfmoord in Brazilië.
Als emigrant op de vlucht voor het naziregime had hij daar
kort voor zijn dood zijn herinneringen opgetekend
aan een wereld, die naar hij vreesde op het punt stond te
verdwijnen. ..
De datum van onze boekbespreking is vrijdag 29 november.
Info Toos Maas , 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl
Museumclub I
Ter gelegenheid van het 350ste sterfjaar van Rembrandt
organiseert het Rijksmuseum in Amsterdam een aantal
Rembrandt-tentoonstellingen, waarvan wij de laatste in de
serie, namelijk ‘Rembrandt-Velázquez. Nederlandse &
Spaanse meesters’ gaan bezoeken. Dankzij de samenwerking
van het Prado Museum in Madrid met het Rijksmuseum
Amsterdam zijn bij deze tentoonstelling topstukken te zien
van dé grote meesters (Rembrandt, Velázquez, Murillo,
Vermeer, Zurbáran, Hals en Ribera) uit de 17e eeuw, uit
Nederland en Spanje. Voorafgaand aan ons bezoek aan de
tentoonstelling, krijgen we een rondleiding door het
Rijksmuseumgebouw.
We vertrekken op 26 november om 09.03u vanaf station
Heeze.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl.
Museumclub II
Museumclub II heeft nu winterstop!
De nieuwe data voor museumbezoek in 2020 worden begin
volgend jaar bekend gemaakt, daarbij rekening houdend met
de overige activiteiten van Vrouwen Centraal.
Geniet allen van de komende feestmaanden en vanaf februari
gaan we weer enthousiast op pad voor de mooiste
tentoonstellingen.
Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl
Kunst-Museumclub III
Met 12 dames zijn wij 27 sept. enthousiast vertrokken per
trein naar Kasteel Ruurlo.
Na een korte wandeling kwamen we in de prachtige
Oranjerie voor koffie en de lunch. Om 13.00u. kregen we een
rondleiding met een gids rondom en in het kasteel.
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De gids was zeer bevlogen en vertelde heel uitgebreid over
de historie én de uiteindelijke aankoop en verbouwing door
de Heer Hans Melchers en zijn echtgenote.
Afgezien van de schilderijen van Carel Willink en de
geweldige creaties van Fong Leng was ook het interieur een
lust voor het oog.
Willink heeft meer dan 325 schilderijen en aquarellen
gemaakt. Een klein deel hangt in Kasteel Ruurlo, de meesten
in Gorssel.
Willink’s privéleven was voor ons vrij onbekend. Mathilde en
haar trieste einde kennen we allemaal. Daarvoor was hij 30
jaar samen met zijn grote liefde Wilma Jeuken, het was
waarschijnlijk een platonische relatie. Verrassend! De gids
vertelde er heel boeiend over!
De rondleiding liep een half uur uit dus een wandeling in de
prachtige landschapstuin zat er niet meer in.
Op naar Hanzestad Zutphen en weer hadden we een goede
gids met veel mooie verhalen en informatie. Een stad om aan
te bevelen! Indrukwekkend!
De afsluiting was in een Marrokaans restaurant, waar ze
heerlijke tajines serveerden.
Met veel nieuwe indrukken en wetenswaardigheden de trein
in. Een volle dag, maar we hebben zéér genoten.
Bedankt Anneke en Marlie voor de geweldige organisatie!
Helma Hijink
Museumclub III bezoekt op vrijdag 25 oktober
Rotterdam.
We maken ’s morgens een stadswandeling ‘Art Nouveau’ o.l.v.
een gids van Het Gilde Rotterdam. Daarna bezoeken we, ook
weer met een gids, in De Kunsthal de tentoonstelling van de
Portugese kunstenares Joanna Vasconcelos.
Ook kunnen we daarna nog een kijkje nemen op de
tentoonstelling van de excentrieke Thierry Mugler. Couturier
en ontwerper van outfits voor o.a. David Bowie, Madonna en
Lady Gaga.
Info Anneke van Zanten, 0493 473859, anneke@xantoute.nl
of Marlie Lossie, 0493 440057, marlielossie@gmail.com
Zondagmiddagclub
De zondagmiddagclub is een eetclub. Tot eind van dit jaar
gaan zij 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
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CREA club
We hebben inmiddels genoeg aanmeldingen om begin
volgend jaar te starten met deze nieuwe subclub.
Eind januari beginnen we in het Crea lokaal van De Ruchte
met een schilderworkshop van twee dagdelen onder
begeleiding van Helma Hijink.
Info Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com
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.
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