Nieuwsbrief februari 2020

Van de Voorzitter
Beste dames,
De eerste activiteit van ons nieuwe jaarprogramma is
inmiddels weer geweest: een heel gezellige Nieuwjaars
activiteit met een optreden van Artisjok.
Het bestuur hoopt van harte dat het jaarprogramma 2020
jullie als leden aanspreekt. We streven er altijd naar, om bij de
keuze van thema’s voor lezingen en activiteiten een mooie
mix te maken van verschillende onderwerpen, op cultureel,
maatschappelijk, medisch en sociaal gebied.
Het sociale aspect, de gezelligheid en interactie tussen de
leden, speelt daarbij voor ons een grote rol.
Maar…. daar hebben we elkaar ook voor nodig!
Sámen maken we de gezelligheid en sámen vormen we de
vereniging.
Ik nodig jullie dan ook van harte uit om elkaar komend jaar
vaak te ontmoeten tijdens een van onze activiteiten.
Ook de jaarvergadering is een goede gelegenheid om alles
wat er speelt en omgaat in de vereniging eens voor het
voetlicht te brengen.
Wat er goed gaat, maar…ook wat er niet goed gaat, of waar
het anders en beter kan.
Het bestuur staat open voor kritische geluiden en suggesties
voor wat betreft b.v. het jaarprogramma.
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Naast de twijfels die we soms hebben, zijn we zeker ook trots!
Trots op de subclubs: de muziekclub, leesclubs, museumkunstclubs en trots op de dames die de zieke leden een
bezoekje brengen.
En we zijn ook heel trots op het feit dat er een nieuwe club bij
komt, nl. de creaclub. En ook met de start van de cursus
kunstgeschiedenis in september zijn we heel blij!
Wie weet is er nog behoefte aan een nieuwe club? Er is al een
suggestie gedaan voor het oprichten van een filmclub, dus
dames, nieuwe ideeën? Andere invalshoeken? Suggesties?
Ze zijn van harte welkom!
Graag tot ziens op dinsdag 21 januari voor de lezing van
Marie-Thérèse ter Haar en op dinsdag 4 februari voor onze
jaarvergadering.
De uitnodiging, de notulen van de vorige jaarvergadering en
de agenda voor de jaarvergadering van dit jaar, krijgen jullie
als bijlagen bij deze nieuwsbrief toegestuurd.

Komende activiteiten
Dinsdag 21 januari 14.00u hotel Centraal
‘Verschillen en overeenkomsten tussen Europa en Rusland’
Lezing door Marie-Thérèse ter Haar, auteur en docente aan
de Rusland en Europa Academie
Marie-Thérèse ter Haar studeerde Russisch en
Ruslandkunde aan de universiteit van Amsterdam.
Ze verbleef in de communistische tijd veelvuldig in Rusland
en maakte daar het einde van de Koude Oorlog mee.
Tegenwoordig is ze nog zo’n vijf maanden per jaar in
Rusland en volgt de ontwikkelingen daar op de voet.
In deze lezing belicht zij de verschillen en overeenkomsten
tussen Rusland en het Westen.
Enige jaren geleden was Marie-Thérèse ter Haar al eens bij
ons te gast met haar lezing: “Zijn zij nu gek of zijn wij het?”
Zij staat met haar lezingen garant voor een boeiende
middag met verrassende achtergrondinformatie over een
land waar we veel over horen, maar vaak nog weinig van
begrijpen.
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00.
Dinsdag 4 februari 14.00u hotel Centraal
Jaarvergadering Vrouwen Centraal
Als bijlage bij deze nieuwsbrief sturen we jullie de
uitnodiging voor de jaarvergadering, de notulen van de
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jaarvergadering van 5 februari 2019 en de agenda voor de
vergadering van 5 februari a.s.
Graag tot ziens op dinsdag 4 februari om 14.00u in hotel
Centraal!
Donderdag 20 februari 10.00
Excursie Steendrukmuseum Valkenswaard o.a.
tentoonstelling ‘Vrouwen In Zicht - 100 jaar
Vrouwenkiesrecht - Op weg naar Gelijke rechten’
Programma:
- We verzamelen om 09.15u op de parkeerplaats bij de
Ruchte in Someren
- Vertrek uiterlijk 09.30u naar het museum in Valkenswaard,
Oranje Nassaustraat 8c, 5554 AG
- Entree met Museumjaarkaart gratis, zonder
museumjaarkaart € 6,00
- 10.00u Koffie/thee met gebak à € 4,25
- 10.30u Lezing over Vrouwenkiesrecht door Lisette
Almering, conservator van het het museum
- 11.00u Rondleiding door het museum
- 12.00u Mogelijkheid zelf rond te kijken
± 12.30u Terug naar Someren
Opgeven vóór 10 februari a.s. via mail:
vrouwencentraal@gmail.com met volgende
mededelingen:
- Wie kan rijden naar Valkenswaard? (vergoeding aan de
chauffeur € 3,00 per passagier)
- Wie neemt koffie/thee mét en wie zónder gebak?
- Wie heeft wél en wie geen museumjaarkaart?
- Wie heeft wél en wie geen machtiging afgegeven?
De kosten voor rondleiding en lezing zijn voor rekening van
de vereniging. Het door iedereen verschuldigde bedrag
wordt, voor degenen die een machtiging hebben
afgegeven, na de excursie automatisch afgeschreven.
Degenen die geen machtiging hebben gegeven, s.v.p. kosten
contant te voldoen aan de kassa van het museum.
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Terugblik activiteiten
Woensdag 8 januari 20.00u.
Nieuwjaarsbijeenkomst met optreden van ‘ARTISJOK’
Samen met 48 dames van onze vereniging hebben we het
nieuwe jaar 2020 ingeluid met een gezellig samenzijn, dat
werd opgeluisterd door het optreden van de vijf heren van de
groep ‘Artisjok’ en hun zangcoach Dees Al.
Onze dorpsondersteuner Loes van der Weerden was ook
aanwezig om alle dames van Vrouwen Centraal hartelijk te
bedanken voor de pakketjes, die dankzij de opbrengst van
onze kerstcollecte zijn aangeboden aan diverse Somerense
gezinnen. Dames, nogmaals hartelijk bedankt!
We hebben met z’n allen genoten van een gezellige avond,
mede dankzij het optreden van ‘Artisjok’.
Al met al was dit zeker een goed begin van een nieuw
verenigingsjaar!

Website
Voor meer info: Marlie Lossie, 0493 440057 of
marlielossie@gmail.com

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: 30 januari - 13 februari - 5 en19 maart
2020.
Info Henny Wewer, 0493 491983 of pamwew@hetnet.nl
Leesclub I
De leesclub staat onder leiding van de heer Loek Plas en
komt 6x per jaar bijeen bij hotel Centraal.
Houd je van lezen en vind je het leuk om over een gelezen
boek te praten, meld je dan aan bij een van onze clubs, je
bent van harte welkom.
Het volgende boek dat besproken gaat worden is ‘Duitse
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Wortels’, geschreven door Laura Starink. De datum van deze
bijeenkomst is nog niet bekend
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
Leesclub II
Onder leiding van Loek Plas bespreken we op vrijdag 21
februari om 13.30 uur het boek ‘Duitse wortels’ van Laura
Starink.
De immer verschuivende grenzen in vooral Midden- en OostEuropa beïnvloeden uiteraard de mensen en hun gedrag.
Laura Starink vertelt over haar Duitse moeder uit een streek
die nu bij Polen hoort: Silezië.
In ‘Duitse wortels’ kijkt Starink met haar moeder, ooms en
tantes terug op hun oorlogsjeugd.
Info Toos Maas, 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl
Museumclub I
Onze museumclub is begonnen aan het tiende jaar
van haar bestaan. Een paar leden hebben zich later
aangesloten, maar de meesten van ons zijn lid vanaf
de beginperiode. In de loop der jaren hebben we
prachtige dingen gezien, hebben af en toe het een en
ander beleefd, maar hebben het altijd heel gezellig
gehad. In februari gaan we niet op stap.
Ons volgende bezoek is op 3 maart, maar de
bestemming is nog niet vastgesteld.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl.
Museumclub II
Museumclub II gaat dit museumjaar van start met een bezoek
aan het ‘Van Abbemuseum’ in Eindhoven op donderdag 6
februari.
Inmiddels is het een vast gebruik geworden om de eerste
museumdag in de omgeving van Someren te plannen. Het
van Abbemuseum heeft een aantal mooie exposities op dit
moment: onder andere ‘Position # 5’, waarin 5 jonge,
internationaal al bekende kunstenaars ons meenemen naar
het leven dat ze geleid hebben in het land waar hun wortels
liggen.
Onder de titel ‘Telling Untold Stories’ maken we kennis met
Mounira Al Solh, Mercedes Azpilicueta, Anna Dasovic, Em’kal
Eyongakpa en Quincy Gario.
Van Tijs Rooijakkers zien we de Supertoll, waarmee hij de
cultuurprijs 2017 van Eindhoven won en van Josefin Arnell de
sculptuur ‘The Tick’, een grote, gemuteerde TEEK die door
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aanraking geactiveerd wordt. The Tick staat symbool voor de
ecologische bedreigingen die wij als mensen voelen!!!
Na het museumbezoek bekijken we de Sint-Catharinakerk
met de 2 torens van 73 meter hoog, het opvallendste
kenmerk van deze kerk. De torens zijn verschillend van vorm,
een mannelijke en vrouwelijke toren, met de namen David en
Maria.
Daarna lopen we naar de Foodhal aan de Smalle Haven, waar
we 21 verschillende restaurantjes vinden uit evenzo veel
landen. Vandaar nemen we de bus terug naar Someren.
Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl
Kunst-Museumclub III
5 Februari 2020 gaan we weer samen op stap. Wij gaan naar
Tilburg, met o.a. bezoek en rondleiding in de oude
fabriekslocatie de LocHal, die van 2017 tot 2019 op een
prachtige manier is omgebouwd tot een centrum voor kunst,
cultuur en ontmoeting. Met nu als grootste gebruiker de
hoofdvestiging van De Bibliotheek Midden-Brabant.
’s Middags bezoeken we het Textielmuseum, waar we een
rondleiding krijgen langs de tentoonstelling ‘The Art of Lace,
Haute Couture van Chanel tot Iris van Herpen’
Meer info Anneke van Zanten, 0493 473859,
anneke@xantoute.nl of Marlie Lossie, 0493 440057,
marlielossie@gmail.com
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 49312
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