Nieuwsbrief maart 2020

Van de Voorzitter
Beste dames,
Bij de rondvraag tijdens de jaarvergadering van 5 februari j.l.
kwamen er o.a. opmerkingen over de betaling van de drankjes
na afloop van een activiteit.
Deze waren: “kan de koffie/thee niet uit de verenigingskas
worden betaald, verhoog desnoods de contributie” of “kan er
niet in de zaal afgerekend worden, zodat we niet in de rij
hoeven te staan aan de bar”.
Het bestuur begrijpt de irritaties, we hebben hier al vaker
overleg over gehad, maar wat we ook besluiten, er blijven
haken en ogen kleven aan dit probleem.
Een gratis kopje koffie/thee is een te grote aanslag op onze
financiën. We geven er de voorkeur aan om meer geld te
besteden aan b.v. de ontmoetingsdag en de kerstactiviteit.
Activiteiten waar veel van onze leden aan deelnemen.
We kiezen er liever ook niet voor om de contributie te
verhogen.
Hotel Centraal kan ook geen extra personeel inzetten om de
betaling vlotter te laten verlopen.
De situatie blijft dus, zoals hij is.
Daarnaast ons verzoek aan jullie: vergeet niet te betalen, want
vaak blijkt dat niet alle drankjes afgerekend worden.
Wat wel kan…. Blijf nog even in de serre napraten na een
activiteit en betaal daarna.
De rij wachtende dames is dan weg, en……..het is heel
gezellig!
Verder is vanuit de leden het idee geopperd een filmclub op te
starten. Heb je interesse, lees dan even de info onder het
hoofdstuk ‘subclubs’.

Maart 2020

1

Komende activiteiten
Maandag 9 maart 14.00u.
Indoor Curling Brabant - Lierop
Maandagmiddag 9 maart gaan we van 14.00u - 16.30u curlen
in Lierop.
Adres: Indoor Curling Lierop, Heesvenstraat 21a.
De kosten voor deze middag, incl. koffie/thee met gebak,
bedragen € 13,50 p.p.
Wil je mee?
S.v.p. opgeven vóór 1 maart a.s. via mail:
vrouwencentraal@gmail.com.
Geef ook even door als je naar Lierop kunt/wilt rijden.
Verzamelen vanaf 13.30u op de parkeerplaats achter de
Ruchte.
Vertrek om 13.40u.
Donderdag 19 maart 20.00u hotel Centraal
‘Bauhaus, de reactie op Art Nouveau en de ontwikkeling
naar het moderne bouwen’
Architectuurlezing door Peter Huijsmans
Tijdens de industriële revolutie werden aan het einde van de
19e en begin 20e eeuw veel uitvindingen gedaan. Denk b.v.
aan elektrisch licht, grammofoon, radio, de automobiel.
Dit gaf de mens een gevoel van onbegrensde
mogelijkheden.
In deze ‘moderne’ tijd hoorde natuurlijk ook een nieuwe
vormgeving en daar ging men toen ook naarstig naar op
zoek.
De lezing van Peter gaat over deze belangrijke periode en de
zoektocht naar moderne vormgeving van gebouwen en
interieurs.
De dames van Museumclub III bezoeken in aansluiting op
deze lezing samen met Peter o.a. Hilversum. Daar gaan we
tijdens een rondleiding de mooie gebouwen uit de Bauhaus
periode bekijken.
Introducées zijn welkom, zij betalen € 5,00.

Terugblik activiteiten
Dinsdag 4 februari Jaarvergadering
45 Dames bezochten dit keer onze jaarvergadering. Ine
heette iedereen van harte welkom. Mieke, onze secretaris,
gaf daarna een overzicht van alle activiteiten van het
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afgelopen jaar. Het jaarverslag 2019 wordt binnenkort
gepubliceerd op onze website.
Penningmeester Marie-Thérèse lichtte het financiële overzicht
2019 toe.
Na de pauze werden onze jubilarissen gehuldigd.
50 jaar lid: Dorrie van der Linden
Dorrie is vanaf 1970 lid. Zij was van 1985 tot 1990 voorzitter
van het KVG en van 2001 t/m 2004 secretaris.
Ook in die tijd werden de actuele onderwerpen niet geschuwd,
er waren lezingen over homofilie, milieuverontreiniging en de
plaats van de vrouw in de samenleving.
Dorrie heeft een grote bijdrage geleverd aan het voortbestaan
van het KVG/VC.
25 jaar: Koos Burgers
Koos was niet aanwezig tijdens de jaarvergadering, maar
ontving later de felicitaties en een mooie bos bloemen.
Ook een dankwoord aan haar is zeer op zijn plaats. Koos was
maar liefst 15 jaar een van de coördinatoren van de
zondagmiddagclub.
Helaas heeft Koos besloten om haar lidmaatschap op te
zeggen.
25 jaar: Diny Feller
8 Jaar was Diny verantwoordelijk voor de ledenadministratie,
een taak die Diny nauwgezet vervulde.
Bij de uitnodiging voor de jaarvergadering vertelde Diny heel
bescheiden dat ze geen beleid had gemaakt. Maar Diny heeft
mede aan de wieg gestaan van vernieuwing en heeft door haar
positieve feedback ook de weg vrijgemaakt voor een
eigentijdse vereniging.
Ook heeft zij jarenlang de nieuwsbrieven bezorgd.
25 jaar: Ineke Hijzen
Wegens vakantie was Ineke niet aanwezig op de
jaarvergadering. Maar ook zij werd thuis met een mooie bos
bloemen gefeliciteerd met haar jubileum. Ineke heeft ook
bestuursverantwoordelijkheid gedragen, zij was zes jaar lang
tweede secretaris.
Tevens zet Ineke zich al jaren in voor de muziekclub, zij stelt nl.
haar woonkamer ter beschikking om samen naar muziek te
luisteren die Josine Dusseljee bespreekt.
Dorrie, Koos, Diny en Ineke, hartelijk gefeliciteerd met jullie
jubileum en dank voor jullie inzet vóor en trouw áán de
vereniging.
Dankjewel aan Rietje Walder.
Rietje heeft de afgelopen jaren, aanvankelijk samen met Marja
Siebesma maar later alleen, de fietstochten tijdens de zomer
georganiseerd.
Al was er slechts één deelnemer…Rietje liet de tocht doorgaan.
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Dit jaar echter heeft ze aangegeven te willen stoppen, er blijkt
te weinig belangstelling meer voor de fietstochten te zijn.
Helaas heeft Rietje ook gezegd te stoppen als coördinator van
de zondagmiddagclub.
Rietje organiseerde de etentjes in de restaurants in Someren.
We respecteren haar besluit en danken haar hartelijk voor haar
inzet voor de vereniging.
Zondagmiddag club
We zijn heel blij dat Carolien van Kol en Riky Mühren bereid zijn
de taken van Rietje t.a.v. de zondagmiddagclub over te nemen.
Een prachtig initiatief, dank jullie wel dames!!
Carolien en Riky gaan zelf de dames van de
zondagmiddagclub benaderen.
Dinsdag 21 januari 14.00u
‘Verschillen en overeenkomsten tussen Europa en Rusland’
Lezing door Marie-Thérèse ter Haar
Marie-Thérèse ter Haar was op dinsdag 21 januari bij ons te
gast. Zij gaf een lezing over de verschillen tussen Rusland en
het Westen.
Tijdens deze lezing ging ze o.a. in op de berichtgeving in
Rusland én in het Westen, met name aan de hand van de
recente geschiedenis.
Dat in Rusland de media dikwijls propaganda verspreiden
wisten we al, maar hoe zit dat bij ons?
Onze media zijn ook vaak een stuk bevooroordeelder dan we
doorgaans geneigd zijn te denken, zo beweert Marie-Thérèse
ter Haar.
Een boeiende lezing, die door 39 personen werd bezocht.
Donderdag 20 februari 10.00u.
Excursie Steendrukmuseum Valkenswaard
Met 14 dames bezochten we de expositie ‘Vrouwen In Zicht Op weg naar Gelijke Rechten’ in het Nederlands
Steendrukmuseum in Valkenswaard.
We werden ontvangen door Lisette Almering, conservatorcurator van het museum. Zij verzorgde een interessante
lezing met diapresentatie over de lange weg die vrouwen in
Nederland en in de rest van Europa hebben moeten
afleggen om volledig kiesrecht te krijgen. In Nederland
kregen vrouwen pas in 1919 actief kiesrecht.
De suffragettes, strijders voor vrouwenrechten tijdens de
eerste feministische golf in Nederland, met als belangrijkste
voorvechtster Aletta Jacobs, gebruikten de
steendruktechniek voor de verspreiding van hun
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gedachtegoed.
Dit resulteerde vaak in prachtige prenten, veelal in Art
Nouveau stijl, die we ook zelf tijdens deze expositie konden
bewonderen.
Aletta Jacobs promoveerde als eerste vrouwelijke arts in
Nederland op 8 maart 1879 aan de universiteit van
Groningen. Vandaar dat sindsdien tijdens 8 maart
‘Internationale Vrouwendag’ wordt gevierd.
Na de lezing werden we nog rondgeleid in het
Steendrukmuseum en hoorden we hoe steendruktechniek
werkt.

Website
Op de website de nieuwe fotoalbums van de
jaarvergadering, museumclub II en III en de Creaclub.
Voor meer info: Marlie Lossie, 0493 440057 of
marlielossie@gmail.com

Nieuws van de clubs
Wie heeft interesse in een filmclub???
Vanuit de leden is het verzoek gedaan of er wellicht een
filmclub kan worden opgericht.
Twee keer per maand kun je in de Ruchte in een
gerieflijke stoel via een groot bioscoopscherm genieten
van mooie, interessante (filmhuis)films.
Lekker dichtbij in Someren!
Een filmkaartje kost € 6,00.
Mocht je interesse hebben om mee te doen, geef je dan
op via mail: vrouwencentraal@gmail.com
Ook zoeken we nog een coördinator voor deze activiteit.
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: 5 en19 maart 2020.
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
6x per jaar bijeen. Houd je van lezen en vind je het prettig om
over een gelezen boek te praten, meld je dan aan bij een van
onze leesclubs. Je bent van harte welkom.
Op 13 maart bespreken we ‘Duitse Wortels’, geschreven door
Laura Starink. Ze beschrijft hierin het lot van de Duitsers in
Silezië, (later door Angela Merkel ‘Heimatvertriebenen’
genoemd) in de eerste helft van de twintigste eeuw.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
Leesclub II
Onder leiding van Loek Plas bespreken we ‘Grand hotel
Europa’, geschreven door Ilja Leonard Pfeiffer.
Europa staat bol van geschiedenis, derhalve veel monumenten,
oude steden etc.
Met als gevolg dat een onafgebroken toeristenstroom het
Europa op zijn grondvesten doet schudden.
De migratie vanuit het Midden-Oosten en Afrika speelt vanuit
een ander gezichtspunt een rol.
Ook in dit geval is Europa een populaire verblijfplaats.
De inwoners van het land waar de schrijver woont, weten daar
alles van. Wat zijn de gevolgen?
De datum van deze bijeenkomst is nog niet bekend.
Info Toos Maas, 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl
Museumclub I
Op 3 maart gaat onze museumclub naar Amsterdam en
bezoekt daar een aantal kleine musea. We beginnen met het
Paleis op de Dam. Daarna gaan we naar het
Klederdrachtmuseum, gevestigd in een grachtenpand aan de
Herengracht. Hier worden een aantal Nederlandse
klederdrachten getoond en zijn o.a. onderdelen van deze
kleding, stoffen en band te koop. Bovendien bezoeken we hier
de tentoonstelling ‘Koto Misi’. Koto Misi is de traditionele
klederdracht van Afro-Surinaamse vrouwen en is ontstaan aan
het het einde van de slavernijperiode. De kostuums bevatten
allerlei symbolische elementen, die iets zeggen over de drager.
ervan. Als de tijd het toelaat bezoeken we daarna ook nog
museum Huis Marseille.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl.
Museumclub II
In navolging van de andere museumclubs gaat ook club II op
donderdag 5 maart naar het Textielmuseum in Tilburg.
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Na een lekkere kop koffie bij restaurant ‘Eve’, starten we de dag
met een bezoek en een rondleiding in de LocHal. In deze
voormalige Locomotiefhal neemt een gids ons mee naar
verleden, heden en toekomst van dit monumentale gebouw!
In de namiddag bezoeken we het Textielmuseum voor de
tentoonstelling ‘The Art of Lace’. We krijgen een exclusief kijkje
achter de schermen van High Fashion. Haute Couture met
beroemde namen als Chanel, Dior, Gaultier, Louis Vuitton, Iris
van Herpen e.a.! Bijzonder in deze tentoonstelling is de
samenwerking van de mode ontwerpers met kantmakers,
waardoor de veelzijdigheid van kant op een sublieme wijze
getoond wordt.
Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl
Kunst-Museumclub III
Iedereen was na de interessante rondleiding door de LocHal in
Tilburg onder de indruk van de manier, waarop deze oude
werkplaats van de NS is omgetoverd tot een multifunctioneel
gebouw. Een plek om elkaar te ontmoeten, (van elkaar) te leren
en (samen) te werken.
De bibliotheek is het middelpunt van dit mooie gebouw.
’s Middags bezochten we het Textielmuseum, waar we werden
rondgeleid en prachtige, van kant vervaardigde gewaden
konden bewonderen van beroemde couturiers.
In verschillende mooi heringerichte oude spoorgebouwen
gebruikten we koffie, lunch en borrel.
De Spoorzone in Tilburg; zeker de moeite waard om te
bezoeken!!
Op vrijdag 20 maart gaan we, in aansluiting op de lezing de
dag ervoor van Peter Huijsmans over Bauhaus, ’s morgens naar
Hilversum. We worden rondgeleid door mooie wijken,
gebouwd aan het begin van de 20e. eeuw, o.a. ontworpen
door de architect Dudok.
’s Middags gaan we naar Laren waar we een rondleiding
krijgen in het mooie Singer museum en de daarbij behorende
tuinen van Piet Oudolf, de beroemde tuinarchitect.
Meer info Anneke van Zanten, 0493 473859,
anneke@xantoute.nl of Marlie Lossie, 0493 440057,
marlielossie@gmail.com
CREA club
De start van onze nieuwe subclub was bijzonder succesvol.
We wisten niet dat er zoveel creatief talent onder onze leden
schuilde!
Met veel enthousiasme hebben we met 15 dames, onder de
inspirerende begeleiding van Helma Hijink, drie
schilderworkshops gevolgd en het resultaat mag er zijn!!
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Op de website kun je al enkele van onze ‘kunstwerken’ (in
wording) bewonderen.
In maart starten we met twee workshops ‘werken met klei’. We
maken een voorwerp van zelf drogende klei en gaan dit de
week erna verven met acrylverf.
Helma gaat ons daarin weer begeleiden. Heel fijn!
Voor de kleiworkshops op vrijdagmorgen 27 maart en
vrijdagmorgen 3 april van 09.30 - 12.00u. hebben we nog
enkele plaatsen vrij.
Wil je mee doen, laat het dan weten!
Info Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com
Ziekenbezoek
Stel je een bezoekje op prijs of weetje iemand die graag een
bezoekje ontvangt, neem dan contact op met
Wies Hanssen, 0493 492881 of
Trees Berkers, 0493 49312
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