
Nieuwsflits oktober 2020 

Beste dames, 
Hartverwarmend waren de reacties die we kregen n.a.v. de kaart, 
die we stuurden in de week waarin onze ontmoetingsdag zou 
plaatsvinden…. 
Wat hadden we die dag graag samen met jullie laten doorgaan! 
We missen allemaal de gezelligheid en het samenzijn. 
En iedere keer, wanneer we bekijken of er tóch niet iets kan, 
worden we ingehaald door de werkelijkheid. 
Meer besmettingen, meer maatregelen, meer opnames in 
ziekenhuizen. Waardoor vervolgens al onze initiatieven weer de 
ijskast in gaan. 
Maar uit het oog is zeker niet uit het hart!   
De verbinding is er en blijft er! 
Blijf vooral allemaal gezond en houd vol!! 

Terrasontmoetingen 
Een terrasontmoeting zal in de komende winterperiode geen optie 
zijn, maar data voor de ontmoetingen binnenshuis bij het Keelven 
stonden wel al gepland. 
De afstandsregel van 1,5m kon bij het Keelven ook prima 
gehandhaafd worden. 
Gezien het oplopend aantal besmettingen en de opnieuw door de 
overheid afgekondigde maatregelen, gaan we voorlopig ook hier 
niet mee door. 
Zodra de omstandigheden het toelaten, zullen we zeker kijken of 
deze samenkomsten weer mogelijk zijn. 
We houden jullie op de hoogte! 
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      Van onze voorzitter



Onlangs hebben Trees Berkers en Wies Hanssen te 
kennen gegeven te stoppen met het ziekenbezoek. 
Er was nauwelijks of geen belangstelling meer voor 
vanuit onze leden. 
Namens het bestuur en al onze leden willen we 
Trees en Wies heel hartelijk bedanken voor alle 
bezoekjes die zij in de loop van de jaren hebben 
afgelegd. 
Het zal voor veel leden een welkome afleiding zijn 
geweest in voor hun moeilijke tijden. 

TREES EN WIES, namens alle leden én het bestuur  
HEEL HARTELIJK BEDANKT!!  

De Rabobank geeft ons ook dit jaar weer de mogelijkheid 
om onze kas te spekken. 
Als lid van de Rabobank bepaal jij namelijk welke club een 
financiële ondersteuning ontvangt.  
Kortom: jouw stem is geld waard. Dus goed voor de club! 
Als je lid bent van de Rabobank ( een rekening is niet genoeg) 
doen we een dringend beroep op jou om te stemmen op 
Vereniging Vrouwen Centraal. 
Het bedrag dat we als Vrouwen Centraal ontvingen was nooit 
groot, maar alle beetjes helpen! 
Stemmen op jouw favoriete club kan dit jaar via de app of de 
website van de Rabobank. (voor meer info klik hier)  
Stemmen kan gemakkelijk onder de knop 'Zelf regelen'.  
De stemperiode loopt dit jaar van 5 tot en met 25 oktober. Alleen 
leden van de Rabobank kunnen stemmen. 
Heb je vorig jaar je stem uitgebracht, maar heb je geen toegang tot 
de Rabo App en Rabo Internetbankieren, dan ontvang je van de 
Rabobank een e-mail met een unieke stemcode. Met deze code 
kun je tijdens de stemperiode (5 tot en met 25 oktober 2020) via 
www.rabobank.nl/clubsupport (zie bovenstaande link) jouw stem 
uitbrengen. 

Ieder jaar in december komen we samen in actie voor mensen, die 
wereldwijd onterecht gevangen zitten of worden bedreigd omdat 
ze opkomen voor hun rechten. Tijdens ‘Write for Rights’ vraagt 
Amnesty ieder jaar speciale aandacht voor tien personen, met als 
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      RABO Clubsupport

                                                                                                                                                      
       Write for Rights Amnesty International 
                                              

https://www.rabobank.nl/lokale-bank/peelland-zuid/rabo-clubsupport-2020/


doel hen vrij te krijgen of  om te zorgen voor bescherming of 
gerechtigheid. 
Met onze brieven zetten we de autoriteiten aan tot verandering. 
Bovendien geeft het de mensen, voor wie we actie voeren, moed. 
Klik hier om te zien dat onze acties ook echt helpen! 
Daarom organiseert Vrouwen Centraal ook dit jaar weer, uiteraard 
Coronaproof, een schrijfactiviteit.  
Waar en wanneer is nog niet precies bekend. Dat hoor je zo snel 
mogelijk. 
In ieder geval bestaat ook altijd de mogelijkheid online brieven te 
schrijven, of kun je via ons een pakketje ontvangen, waarmee je 
thuis, in je eigen omgeving, brieven kunt schrijven. 
Mocht je binnenkort thuis met een schrijfpakket aan de slag willen, 
bel of mail dan even naar Ine Acda, dan zorgen wij dat je t.z.t. een 
pakketje ontvangt.  
Tel: 0493 492300 /ineacda@hotmail.com 

Muziek beluisteren 
Al 29 jaar komen we op donderdagmorgen tussen oktober en 
maart met een aantal dames bij elkaar om klassieke muziek te 
beluisteren. 
Josine Dusseljee is al deze jaren onze muziekdocente geweest. Ze 
wist ons iedere keer weer te boeien met haar enthousiaste uitleg 
over allerlei componisten en muziekwerken. 
We hadden al besloten om in oktober het 30e. seizoen in te gaan 
toen Corona roet in het eten gooide en we het lopende seizoen al 
voortijdig moesten stoppen. 
We houden de moed erin en hopen ergens in 2021 weer te kunnen 
genieten van deze muzikale ochtenden! 
Henny Wewer 

Leesclub I 
Zoals sommigen van jullie wel weten gaan de bijeenkomsten van 
onze leesclub in deze coronatijd toch door. We doen dit via Skype. 
Het is lang niet zo gezellig als tijdens de ‘normale’ besprekingen 
maar we doen tenminste iets leuk en we zien en spreken elkaar 
weer eens. Twee van ons hadden ervaring met videobellen, de 
anderen, waaronder ik zelf, waren volstrekte leken.  
Onze eerste sessie verliep foutloos en we voelden ons stoere 
helden. Maar tijdens de tweede sessie kregen we ineens 
verbindingsproblemen o.a. met Loek. We hebben van alles 
geprobeerd, maar niets hielp. Uiteindelijk hebben we zonder Loek 
ons boek besproken. Toen bleek maar weer eens hoe waardevol 
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      Subclub berichten in coronatijd 

https://www.youtube.com/watch?v=vPDcgDP4eSw&feature=youtu.be
mailto:ineacda@hotmail.com


Loek voor onze leesclub is. Bovendien heb ik geleerd dat ik tijden 
het Skypen niet aan de knopjes van de laptop moet zitten.  
De komende tijd lezen we boeken met als thema: muziek. Ons 
eerste boek in deze serie is geschreven door Vrouwkje Tuinman en 
heeft als titel ‘Afscheidstournee’.                                                                 
Het gaat over het leven van Achille Paganini, de zoon van de 
beroemde violist Nicolò Paganini. Achille is 14 jaar oud als zijn 
vader sterft. De kerkelijke noch de landelijke overheid geeft 
toestemming om de overleden violist te begraven omdat deze niet 
altijd leefde naar de voorschriften van de Kerk. Pas na 56 jaar van 
strijd en gezeul met de steeds weer opgelapte kist met daarin 
grootvader Paganini, weet een kleinzoon een oplossing af te 
dwingen. Het boek geeft een prachtig tijdsbeeld van o.a. de macht 
van de Kerk in de tweede helft van de 19e. eeuw.  
Op 16 oktober om 13.55u roep ik via Skype de leesclubleden op, 
zodat we om 14.00u met de bespreking kunnen beginnen. 
Marja Siebesma                                                        

Museumclub II 
Museumclub II heeft geen groepsuitstapjes op de kalender staan 
zolang het coronavirus rondom ons is!  
Wel blijft de mogelijkheid om individueel een museum te 
bezoeken, eventueel in gezelschap van een ander museumlid.  
De meeste dames staan ook daar huiverig tegenover, hetgeen wel 
te begrijpen is!  
Met mijn schoonzus Ellie wil ik een uitstapje gaan uitproberen. 
Daarvoor heb ik een klein museum in de omgeving gevonden waar 
de veiligheid van de bezoekers gewaarborgd is, omdat er maar 
twee bezoekers tegelijkertijd naar binnen mogen.  
Het is het Ton Smits Museum in Eindhoven, gelegen aan de 
Genneperparken!  
We gaan met de auto! 
Ton Smits (1957 - 1981) was vooral bekend in de Verenigde Staten 
als cartoonist en kunstschilder. Zijn woonhuis/atelier gelegen aan 
het Genneperpark, valt meteen op door de pastelkleurige 
buitenmuren. Het is een typische woning van de Bossche School, 
ontworpen door architect Fons Vermeulen. Naast de eigen werken 
is op dit moment de tentoonstelling ‘Inktspot 2020’ te zien, waarin 
de mooiste humoristische cartoons over het parlementaire jaar 
2019/2020 zijn ondergebracht. 
Een wandeling door het park met een bezoek aan de biologische 
boerderij ‘Landgoed Gennep’ willen we eraan vastkoppelen.  
Klik  voor uitgebreide informatie op onderstaande links: 
Ton Smits Huis Eindhoven  en Landgoed Gennep Eindhoven 
Ria Maas
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https://tonsmitshuis.nl/
https://www.genneperhoeve.nl/

