
Beste dames, 

Hadden we vorige week met het bestuur, i.v.m. de 
ontwikkelingen rondom het corona-virus, nog discussie over 
het al of niet doorgaan van de kunstlezing op 19 maart, 
intussen hebben we in ieder geval tot 6 april, geen keus meer. 
Nieuwe ontwikkelingen volgen elkaar in hoog tempo op en er 
worden ingrijpende maatregelen genomen, die een grote 
impact hebben op ons dagelijks leven. 
Het is een bizarre, onzekere tijd. Laten we gehoor geven aan 
de oproep van onze premier en minister Bruins om een 
beetje op elkaar te letten. 
Ik hoop zo van harte dat jullie en jullie dierbaren 
gevrijwaard blijven van het corona-virus en dat 
iedereen gezond mag blijven.  
Sterkte voor allemaal! 

Wat de activiteiten van Vrouwen Centraal betreft. 
We zijn als bestuur van mening, dat er nog te veel 
onduidelijkheden bestaan over het verloop en de 
gevolgen van de corona-besmettingen.  
Daarom hebben we als bestuur het volgende besloten:   
- De lezing ‘Robotica in de Zorg, last of lust’ op 8 april in hotel 
Centraal gaat niet door. 
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- De workshop bloemschikken thema ‘Voorjaar’, gaat 
eveneens niet door.  Op het moment dat de situatie het 
toelaat gaan we op zoek naar een alternatieve datum. 

- De dagexcursie naar Chateau St. Gerlach in Houthem op 13 
mei wordt geannuleerd. Dit ‘dagje uit’ wordt verplaatst naar 
2021. We kunnen ons voorstellen dat veel van onze leden 
twijfelen, om zich op dit moment aan te melden voor dit 
uitje en we willen deze prachtige dag aanbieden aan zoveel 
mogelijk leden. Bij geringe deelname zou dit ook een te 
grote financiële aanslag betekenen op onze financiële 
middelen. 

- Over de excursie naar ‘Green Specialties’ in Lierop bestaat 
nog onduidelijkheid. Afhankelijk van de situatie eind mei, 
beslissen we of deze excursie wel of niet doorgaat. 

Dit alles was voor ons als bestuur een moeilijke beslissing, 
maar we willen gezien de actualiteit geen onverantwoorde 
risico’s nemen. 
We hopen op jullie begrip. 

Vergadering Gewest  Kempen/ Peel op 4 maart jl. 
Op woensdag 4 maart j.l. hebben  Mieke en Ine deel 
genomen aan de gewestvergadering van Kempen/Peel, 
bestaande uit de KVG’s van Bergeijk, Boekel, Gemert, 
Veldhoven en Someren. 
We vinden het belangrijk om samen van gedachten te 
wisselen en ervaringen te delen, vooral t.a.v. de activiteiten 
van de diverse clubs. 

Will Annink heeft zich aangemeld als lid van de vereniging.                                            
Will, welkom bij onze vereniging!  

Afmeldingen kregen we van Koos Burgers en Joke van 
Heukelom. 

De volgende activiteiten worden, zoals al door Ine 
aangegeven, geannuleerd i.v.m. de situatie rondom de 
Corona-pandemie:  
- Woensdag 8 april 20.00u ‘Robotica in de zorg, lust of 
last?’  Lezing door Marianne Nieboer 
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- Dinsdag 21 april 14.00u. 
Workshop Bloemschikken door Thea Bouwmans 
Thema ‘Voorjaar’ 
Wordt verplaatst naar nader te bepalen tijdstip 

- Woensdag 13 mei 2020 
Dagexcursie met bus naar Chateau St.Gerlach in 
Houthem, Zuid-Limburg 
Deze dagexcursie wordt verplaatst naar 2021 

Maandag 9 maart 14.00u.                                                     
Indoor Curling Brabant - Lierop      
Helaas hebben we deze activiteit moeten annuleren omdat 
we te weinig aanmeldingen hebben gekregen. 

Donderdag 19 maart 20.00u hotel Centraal 
‘Bauhaus, de reactie op Art Nouveau en de ontwikkeling 
naar het moderne bouwen’ 
Architectuurlezing door Peter Huijsmans.  
Deze lezing is geannuleerd i.v.m. de actuele ontwikkelingen  
rondom het corona-virus. 

Op de website een nieuw  fotoalbum van de lezing en de 
excursie naar het Steendrukmuseum in Valkenswaard. 
Het verslag van de jaarvergadering 2019 en het jaarverslag 
2019 vindt u binnenkort ook op de website.   
Voor meer info: Marlie Lossie, 0493 440057 of 
marlielossie@gmail.com 

Gebleken is dat er helaas niet voldoende belangstelling 
bestaat voor het oprichten van een filmclub. 
We kregen maar één aanmelding. 
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Luisteren naar muziek    
De laatste bijeenkomsten van de muziekclub, die gepland 
stonden voor donderdag 19 en donderdag 26 maart, worden 
verplaatst naar een later tijdstip.                                                                                     
In oktober hopen we voor het 30e. jaar weer van start te 
kunnen gaan met een nieuwe serie bijeenkomsten. 
Info Henny Wewer, 0493 491983 of pamwew@hetnet.nl 
  
Leesclub I 
De leesclub staat onder leiding van Loek Plas en komt 6x per 
jaar bijeen.                                                                                         
De datum van onze volgende bijeenkomst is nog niet bekend, 
maar we bespreken het boek ‘Grand Hotel Europa’, 
geschreven door Ilja Leonard Pfeiffer.																																																																																							
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 
mmcsiebesma@kpnmail.nl     																																																																																				

Leesclub II    
De bijeenkomsten van leesclub I o.l.v. Loek Plas worden tot en 
met mei geannuleerd.  
De datum van de volgende bijeenkomst is dan ook nog niet 
bekend. 
We lezen op dit moment ‘Grand hotel Europa’, geschreven 
door Ilja Leonard Pfeiffer. 
Info Toos Maas,  0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl 

Museumclub I   
I.v.m. de ontwikkelingen rondom het corona-virus is nog niet 
bekend of de voor 21 april geplande excursie door kan gaan. 
Hierbij informatie over ons eventuele bezoek aan Amersfoort, 
Musea in Nederland besteden momenteel veel aandacht aan 
de zwarte cultuur en kunst en wij doen met ze mee. In maart 
gingen we naar de tentoonstelling ‘Koto Misi’, over 
Surinaamse klederdracht en op 21 april gaan we naar 
Kunsthal Kade in Amersfoort, naar de tentoonstelling, ‘Tell me 
your Story’. Een overzicht van 100 jaar Afro-Amerikaanse 
kunst. Honderd jaar geleden was er een enorme opleving 
onder schrijvers, muzikanten, theatermakers en beeldend 
kunstenaars in de wijk Harlem, New York, ‘De Harlem 
Renaissance’. Momenteel beleeft de zwarte cultuur in de V.S. 
weer een opleving. In ons land zijn de Afro-Amerikaanse 
schilders onbekend, maar in de V.S. is er een enorme vraag 
naar hun werk. Om in het bezit te komen van een schilderij, 
worden er soms miljoenen dollars betaald. In Amersfoort 
worden van 50 kunstenaars zo’n 140 schilderijen 
tentoongesteld, die ieder een verhaal vertellen. Afhankelijk 
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van het weer maken we nog een stadswandeling of bezoeken 
we museum Flehite.  
We vertrekken vanaf station Heeze, met de trein van 09.03u.                                                                           
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 
mmcsiebesma@kpnmail.nl.       

Museumclub II 
Mochten de ontwikkelingen rondom het corona-virus het op 
op donderdag 16 april toelaten, dan reist museumclub II naar 
Utrecht voor de tentoonstelling ‘De tranen van Eros’. 
In deze tentoonstelling wordt het werk van de enige officieel 
erkende Nederlandse surrealist Johannes Moesman 
(1909-1988) getoond. 
De Utrechtse surrealist Moesman ontdekte eind jaren 20 van 
de vorige eeuw, het surrealisme. Moesman verbeeldde zijn 
seksuele fantasieën in een tijd dat daar, zeker in Nederland, 
een groot taboe op rustte. Met als alibi dat de beelden uit het 
onderbewuste komen greep hij de kans om zijn seksuele 
fantasieën in zijn schilderijen uit te leven. Seks, fetisjisme en 
taboes fascineerden hem. De vrouw was in zijn schilderijen 
een lustobject.  
Het Surrealisme staat bekend als een beweging van 
mannelijke kunstenaars. Als grote namen kennen we vooral 
Dali, Magritte en Ernst, maar voor het eerst is er ook veel 
ruimte voor vrouwelijke surrealisten als Claude Cahun, 
Leonora Carrington en Leonor Fini, met name vanaf de jaren 
30. Ook zij experimenteerden naar hartelust met erotiek en 
seksualiteit.  
Bijna 100 jaar na de geboorte van het surralisme, leven we in 
het #MeToo-tijdperk met verschuivende machtsverhoudingen 
tussen mannen en vrouwen. In de tentoonstelling 
verbeeldden de surrealisten hun opvattingen over 
“mannelijkheid”en “vrouwelijkheid” in de tijd waarin ze 
leefden. Hoe kijken wij nu aan tegen hun visies op seksualiteit 
en gender???? 
Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl 
  
Kunst-Museumclub III   
I.v.m. de actuele ontwikkelingen rondom het corona-virus zijn 
de bezoeken aan de Cacaofabriek Helmond op vrijdag 13 
maart en naar Hilversum en Laren op vrijdag 20 maart a.s. 
geannuleerd. 
Het tijdstip van onze volgende excursie hangt helemaal af van 
de verdere ontwikkelingen t.a.v. de corona-pandemie. 
Meer info Anneke van Zanten, 0493 473859, 
anneke@xantoute.nl of Marlie Lossie, 0493 440057, 
marlielossie@gmail.com 
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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. Waar we gaan eten 
horen de deelnemers via de app.                                                
We zijn nu met 6 dames en we willen de groep uitbreiden tot 
maximaal 8 dames. 
Info Riky Muhren, 0493 491398. 

CREA club 
De activiteiten van de Creaclub worden i.v.m. het coronavirus 
voorlopig uitgesteld. 
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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