Nieuwsbrief december 2019

Van de Voorzitter
Beste dames,
Enkele dagen voor de beëdiging van mevrouw Dilia Blok als
burgemeester van Someren werd mij door het Eindhovens
Dagblad verzocht een vraag te stellen aan de nieuwe
burgemeester. Mijn vraag luidde: “hoe houdt u alle ballen in
de lucht, hebt u naast uw werk in de toekomst nog tijd voor
ontspanning?“
Ik had eigenlijk al meteen spijt van deze vraag, want mannen
worden, heel onterecht, bijna nooit geconfronteerd met deze
vraag. Maar mijn andere vraag over het te voeren
jeugdbeleid t.a.v. het drugs- en alcoholprobleem werd niet
geplaatst.
Mevrouw Blok gaf een eerlijk antwoord op mijn eerste, toch
persoonlijke vraag. En eerlijk antwoorden gaat ze zeker ook
op onze vragen op maandag 25 november tijdens onze
interactieve avond met haar.
Het wordt een informatieve, interessante en zeker ook heel
gezellige avond!
Graag vraag ik ook jullie aandacht voor de schrijfactie ‘Write
for Rights’ van Amnesty International op 7 dec a.s.
Dit jaar schrijven we vooral voor jongeren, die onze steun
hard nodig hebben.
Loop op 7 december a.s. gewoon het café van hotel Centraal
binnen. Er is altijd iemand van het bestuur aanwezig. Schrijf
mee!! Verderop in deze nieuwsbrief vind je alle informatie.
En dan wordt het ook weer kerst!... Ongelooflijk hoe snel het
gaat! Onze kerstactiviteit, dit jaar weer anders… maar zeker
heel gezellig! De uitnodiging en meer informatie vinden jullie
ook in en als bijlage bij deze nieuwsbrief.
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Nieuwe leden
Tineke Struycken heeft zich aangemeld als lid van onze
vereniging.
Tineke, welkom bij onze vereniging en veel plezier tijdens
onze activiteiten.

Komende activiteiten
Maandag 25 november 20.00u. hotel Centraal
‘In gesprek met Dilia Blok, burgemeester van Someren’
Afgelopen week hebben we met onze bestuursleden, als
voorbereiding op de avond van 25 november, een
oriënterend gesprek gehad met mevrouw Blok. We hebben
op een prettige en ontspannen manier met haar
gecommuniceerd over de manier waarop we de avond,
samen met haar, gaan invullen. Het wordt in ieder geval een
avond om met elkaar van gedachten te wisselen over zaken
die we allemaal interessant en belangrijk vinden.
Graag tot maandag 25 november!
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00.
Zaterdag 7 december 11.00 tot 16.00u hotel Centraal
‘Write for Rights’ van Amnesty International
Voor wie schrijven we?
Door hun jonge leeftijd zijn jongeren extra kwetsbaar als de
overheid tegen hen optreedt. Voor de autoriteiten zijn
jongeren een gemakkelijke prooi wanneer die autoriteiten op
zoek zijn naar een ‘dader’ om een misdrijf op te lossen of hun
eigen onrechtvaardige optreden te verdoezelen.
Daarom verdienen deze jongeren onze steun en staan zij
tijdens deze ‘Write for Rights 2019’ ook centraal.
Dit jaar komen we o.a. in actie voor Sarah, Seán, Yasaman en
Emil.
Yasaman uit Iran, 23 jaar, werd tot 16 jaar cel veroordeeld
omdat ze zonder hoofddoek in het openbaar verscheen.
Zo protesteerde ze tegen de verplichting een hoofddoek te
dragen.
Zo’n meisje willen we toch helpen…..?!
Kom naar hotel Centraal op 7 dec en schrijf mee!!!
Kijk voor alle mensen, voor wie we opkomen die dag, op de
website van Amnesty International.
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Woensdag 11 december 14.00u.
Kerstviering in de Ruchte Someren
Dit jaar een kerstviering, anders dan andere jaren en op een
andere locatie. (Let op: aangepaste datum!)
We kijken deze middag o.a. samen naar de film ‘The Wife’.
Korte inhoud: Joan Castleman heeft veertig jaar lang haar
talent, dromen en ambities opgeofferd voor de literaire
succescarrière van haar charismatische man Joe Castleman.
Hun pact zorgde voor een stevig huwelijk, maar Joan heeft
haar breekpunt bereikt. De dag voordat haar man de
Nobelprijs voor Literatuur krijgt uitgereikt, besluit ze een
geheim te onthullen.
Glenn Close, Jonathan Pryce en Christian Slater spelen de
hoofdrollen in ‘The Wife’.
Een ijzersterk, spannend en stijlvol drama over menselijke
relaties en een vrouw die uiteindelijk haar eigen stem vindt.
Glenn Close kreeg voor haar rol in ‘The Wife’ een Oscar
nominatie in de categorie 'Beste actrice’.
Daarna genieten we samen o.a. van een heerlijk kerstdiner in
buffetvorm in de foyer lounge van de Ruchte, verzorgd door
Eric Bakermans van ‘In d’n Herberg’.
Onze jaarlijkse Kerstcollecte komt dit jaar, net als in 2017,
weer ten goede aan Somerense gezinnen. Voor hen een
welkom extraatje tijdens deze kersttijd.
De uitnodiging met meer informatie wordt jullie samen met
deze nieuwsbrief toegezonden!

Website
Op de website zijn weer enkele nieuwe fotoalbums geplaatst.
Voor meer info:
Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com

Terugblik activiteiten
‘Gustav Klimt’ Lezing door Karin Haanappel
Maandag 28 oktober
Op maandagavond 28 november gaf Karin Haanappel een
lezing over de Oostenrijkse kunstenaar Klimt.
Karin vertelde over de levensloop van vrouwenliefhebber
Gustav Klimt. Al jong verloor hij zijn vader en daardoor voelde
Klimt zich verantwoordelijk voor de zorg van zijn moeder.
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Hij bleef bij haar in het ouderlijk huis wonen.
Het was daar een komen en gaan van veelal rijke vrouwen,
die zich maar wat graag lieten portretteren door Klimt.
Daar hoorde passende kleding bij, die op advies van Klimt bij
zijn vriendin Emilie Flöge kon worden gekocht.
Na zijn dood ging de erfenis naar de kinderen die hij bij zijn
modellen had.
Het verhaal werd geïllustreerd met afbeeldingen van zijn
woning, zijn modellen, het Secessionsgebouw voor en na
WO II en natuurlijk een aantal van zijn beroemdste
schilderijen.
De lezing werd goed ontvangen door de 57 bezoekers
waaronder 11 introducés.
‘Klimaatverandering en duurzaamheid’ Lezing door Ad
Havermans
Dinsdag 12 november
Met 35 bezoekers, waarvan 4 introducés, hebben we
geluisterd naar het boeiende verhaal van Ad Havermans.
We kregen een duidelijk beeld van de problemen die op dit
moment spelen t.a.v. klimaatverandering aan de hand van de
geschiedenis van onze planeet Aarde.
Dit verhaal gaf duidelijk aan dat de urgentie er is om
maatregelen te nemen om onze Aarde ook voor toekomstige
generaties leefbaar te houden.
Een interessante en goed gebrachte lezing waarin de huidige
problemen t.a.v. klimaat- en milieubeheersing duidelijk
werden. Problemen, waar niemand meer omheen kan.

Nieuws van de clubs
Luisteren naar muziek
De cursus ‘Meer genieten van muziek’ is op donderdag 24
oktober voor het 29e. jaar van start gegaan.
Muziekdocente Josine Dusseljee laat alle aspecten van de
klassieke muziek de revue passeren.
De komende data zijn: 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
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Leesclub I
Op vrijdag 13 december bespreken wij het derde boek van
ons thema ‘Veranderingen in de wereld sinds 1919: De
wereld van gisteren. Herinneringen van een Europeaan’,
geschreven door Stefan Zweig.
In het boek beschrijft hij het verval van de burgerlijke cultuur
in Europa, in het bijzonder in Oostenrijk. Stefan Zweig is van
joodse afkomst en is geboren in Oostenrijk. In 1933
emigreerde hij naar Londen. Woonde in New York, Argentinië,
Paraguay en Brazilië. In 1942 maakte hij samen met zijn vrouw
vrijwillig een einde aan hun leven, omdat hij besefte dat hij na
de tweede wereldoorlog een vertegenwoordiger van een
voorbije wereld zou zijn. Hij wilde dit niet meemaken.
Houd je van lezen en ook van geschiedenis dan is dit het
moment om je aan te sluiten bij onze leesclub. Je bent van
harte welkom.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
Leesclub II
Onder leiding van Loek Plas bespreken we het boek
‘Soerabaja’ van Pauline Slot.
Het waargebeurde verhaal van een Nederlands gezin in de
nadagen van Indië.
De datum van onze boekbespreking is nog niet bekend.
Info Toos Maas 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl
Museumclub I
Op 26 november bezoekt onze museumclub het
Rijksmuseum in Amsterdam. In december blijven we thuis,
maar op 14 januari gaan we weer op pad. We hebben nog
niet besloten welk museum we dan gaan bezoeken. Nadere
informatie volgt in de nieuwsbrief van januari.
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
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Kunst-Museumclub III
Museumclub III bezocht op vrijdag 25 oktober Rotterdam.
We maakten ’s morgens een mooie stadswandeling ‘Art
Nouveau’ o.l.v. een gids van Het Gilde Rotterdam. Daarna
bezochten we, ook weer met een gids, in De Kunsthal de
tentoonstelling van de Portugese kunstenares Joanna
Vasconcelos.
Een heel verrassende tentoonstelling met een enthousiaste
gids, waar we allemaal erg van genoten hebben.
Ook konden we daarna nog een kijkje nemen op de
tentoonstelling van de excentrieke Thierry Mugler.
Het was weer een geslaagd museumuitje!
Onze club heeft nu winterstop.
5 Februari 2020 gaan we weer samen op stap.
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
Wij als bestuur vinden het erg jammer dat deze club m.i.v.
januari 2020 stopt met haar activiteiten.
Is er iemand die de coördinerende taken van deze club
van Rietje Walder wil overnemen?
Neem in dat geval contact op met Ine Acda, tel. 0493
492300
CREA club
Eind januari beginnen we in het Crea lokaal van De Ruchte
met de activiteiten van onze nieuwe Crea club.
Onder begeleiding van Helma Hijink starten we met een
schilderworkshop van twee dagdelen.
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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