Nieuwsbrief nov - dec 2021

Van de Voorzitter

Dag dames,
Berichten over oplopende besmettingen..
Een regering die maar niet tot stand wil komen..
Activiteiten die afgelast worden..
Beelden van vluchtelingenstromen..
En dan komen ook de donkere weken voor kerst er weer
aan..
Je zou er somber van kunnen worden.
Maar dat gaan we niet doen!
We houden ons vast aan alle lieve mensen om ons heen.
We kunnen op allerlei manieren contact maken. Een fijne
wandeling maken in een winterlandschap doet ook goed,
we kunnen nog gaan lunchen en naar het theater, we zetten
mooie muziek op, kijken een mooie serie of lezen een goed
boek en steken de kaarsjes aan!
En… het wordt vanzelf weer licht!
Het bestuur zet zich in om zoveel activiteiten door te laten
gaan, intussen.. houden we elkaar vast.
We kunnen het!
We deden het eerder!
Ine Acda
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Ledennieuws
Ella Oosterhuis en Wilma Prins hebben zich aangemeld bij
onze vereniging. Ella en Wilma, we wensen jullie veel plezier
bij onze vereniging.
Van harte welkom!

Komende activiteiten
De voor woensdag 24 november geplande excursie naar
Trainingscentrum Teun & Paul in Someren gaat i.v.m. de
huidige corona maatregelen helaas niet door.
Zaterdag 11 december
Schrijfactie Amnesty International
Ook dit jaar zouden we weer welkom zijn in de bibliotheek
om brieven te schrijven in het kader van de schrijfactie van
Amnesty International.
Helaas moeten we ook nu deze activiteit op die locatie
annuleren.
Maar brieven schrijven kan zeker!
Schrijf a.u.b. voor : Mohamed uit Egypte, die in de
gevangenis zit, omdat hij opkwam voor de meest
gemarginaliseerden in zijn land; voor Zhang Zhan uit China
omdat zij de waarheid vertelde over corona; aan Wendy uit
Mexico, zij werd geraakt door politiekogels tijdens een
demonstratie voor vrouwenrechten én nog zeven anderen
die onze steun heel hard nodig hebben.
Je kunt een schrijfpakket bestellen via Ine Acda,
tel: 0493 492300 / 06 40478239
Doe mee en schrijf!
Vrijdag 17 december
Kerstactiviteit
Als de omstandigheden het toelaten, willen we een
aangepaste kerstbijeenkomst organiseren.
Dit zal hoogstwaarschijnlijk een middagbijeenkomst worden.
Zodra bekend is wat onze mogelijkheden zijn, horen jullie
dat uiteraard.
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Terugblik activiteiten
Besturendag Kempen / Peel
Woensdag 27 oktober
Op woensdag 27 oktober j.l. hielden we in de Ruchte de
tweejaarlijkse Besturendag van KVG Regio Kempen/Peel.
Hierbij zijn aangesloten de KVG besturen uit Veldhoven,
Bergeijk, Boekel, Gemert en Someren.
Ervaringen uitwisselen, programma’s en activiteiten
bespreken en gezellig samenzijn, dat is het doel van deze
bijeenkomst.
Er vond ook een bestuurswisseling plaats en er werd
afscheid genomen van de besturen van Boekel en Bergeijk.
Deze verenigingen houden op te bestaan vanwege een
gebrek aan bestuursleden en een teruglopend aantal leden.
Hoe fijn is het dan, dat we kunnen melden dat ons
ledenaantal nog steeds groeit.
Cursus Kunstgeschiedenis
De cursus kunstgeschiedenis o.l.v Jan Schippers is van start
gegaan. Inmiddels zijn we alweer toe aan les 5.
Jan weet tijdens zijn lessen 19 dames volop te boeien met
zijn uitgebreide kennis en manier van vertellen.
We krijgen inzicht in de kunstuitingen van de mens vanaf de
steentijd (500.000 v.Chr.) tot heden.
Wat we vaak van de deelnemende dames horen na afloop
van de les: “We hangen aan zijn lippen!”
Een succes dus deze cursus!
Wijnproeverij door Alex Storms - Wijnkopers Storms 28 oktober
Op woensdagavond 20 oktober kwamen we met 18 dames
bij elkaar in de Proeftuin in Someren. Daar werden we
welkom geheten door Rachel Boerekamps en Martine Maas.
Vinoloog Alex Storms, wijnkoper uit een familiebedrijf met
vestingen in Heythuysen en Nederweert, bracht ons die
avond een klein beetje wijnkennis bij door ons verschillende
wijnen te laten proeven.
Tussen de glazen witte en rode wijn door werden we
voorzien van lekkere hapjes, gemaakt door Rachel en
Martine.
Alex leerde ons ook met welke wijnen de verschillende
smaken van de diverse hapjes het beste gecombineerd
konden worden. Wij kregen rosé, witte wijn, rode wijn en
tenslotte port te proeven.
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Het is niet makkelijk om wijn te omschrijven. Wijn is zo
veelzijdig dat het moeilijk wordt je smaak in woorden te
vangen.
Termen zoals mild, warm, zurig, krachtig, body, filmend etc.
kwamen voorbij.
Als afsluiting het toetje van de avond: een heerlijk glaasje
zoete port met een stukje pure chocolade.
Het was een gezellige en smaakvolle, leerzame avond.
Dankjewel Alex, je was een super aardige en vakbekwame
gastheer.
Toos Maas

Lezing Carla van Bree - kunsthistorica- 11 november
Op 11 november, nog net voor de alarmerende
persconferentie, hebben we met 15 dames kunnen
genieten van de lezing ‘Symbolisme’ door Carla van Bree.
De Ruchte had hiervoor een mooie ruimte beschikbaar
gesteld waar we op veilige afstand van elkaar konden
zitten.
Carla is een oude bekende van onze vereniging en dan
weet je wat je krijgt; een goed en leerzaam verhaal.
Symbolisme gaat vooral over vrouwen, de kunst van Klimt
is daar een goed voorbeeld van.
Na afloop van de lezing legden we nog een kleine test af.
Drie keer probeerden we uit twee schilderijen het
Symbolistische schilderij aan te wijzen.
We hebben deze proef glansrijk doorstaan!
Marie-Thérèse van Kemenade

Rabo ClubSupport
De Rabo ClubSupport actie heeft € 147,18 opgebracht voor
onze vereniging.
Een fijne aanvulling voor onze clubkas!
Degenen die op ons gestemd hebben : bedankt!

Website
In de afgelopen maanden is een nieuwe ledenlijst met
persoonlijke foto’s toegevoegd aan de website. Wil jij ook
jouw foto nog toevoegen, stuur dan een duidelijke foto van
jezelf naar Marlie Lossie, marlielossie@gmail.com.
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De ledenlijst is te vinden in het ledenmenu van
vrouwencentraal.nl.

Nieuws van de clubs
Luisteren naar muziek
Door omstandigheden zijn de activiteiten van onze Muzieksubclub op dit moment helaas beëindigd.
Samen met de coördinator van de Muziekclub, Henny
Wewer, beraadt het bestuur zich over een eventueel vervolg.
Info Henny Wewer, 0493 491983 of pamwew@hetnet.nl
Leesclub I
Zoals het nu ervoor staat gaat de bijeenkomst van onze
leesclub op vrijdagmiddag 10 december gewoon door bij
hotel Centraal.
We bespreken het boek ‘Een onberispelijke Man’,
geschreven door Jane Gardam.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl
Leesclub II
Onder leiding van Loek Plas bespreken we op vrijdag 3
december om 13.30u. het boek ‘Een onberispelijke Man’
van Jane Gardam.
Een boek over de liefde en het ouder worden, het
terugkijken en de vastberadenheid waarmee het leven
geleefd moet worden.
Info Toos Maas, 0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl
Museumclub I
Gezien de beperkingen die de overheid ons oplegt in
verband met de huidige corona situatie, hebben wij ons
bezoek aan een tentoonstelling in de Kunsthal in
Rotterdam op 23 november, geannuleerd. Een bezoek aan
een museum is momenteel wel toegestaan, maar wij
vonden dat, als onze kinderen geadviseerd wordt zoveel
mogelijk thuis te werken, wij als ‘kwetsbare ouderen’ dan
moeilijk voor ons plezier een dagje naar Rotterdam kunnen
gaan.
Het is niet anders, maar er komen betere tijden.
De geplande uitjes op 18 januari en 22 februari blijven
voorlopig staan.
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Via de groepsapp overleggen we nog wel over de
bestemming van deze dagen.
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of
mmcsiebesma@kpnmail.nl.
Museumclub II
Museumclub II had een laatste museumdag voor dit jaar
gepland staan op donderdag 18 november!
Na eerst een kopje koffie met wat lekkers en een
rondleiding in ons nieuwe appartement, zou daarna een
lunch klaar staan in restaurant ‘Bij Guus'.
Nadien zouden we per auto afreizen naar Venlo, waar in het
Limburgs Museum de tentoonstelling ‘De vergeten
prinsessen van Thorn’ bezocht zou worden.
Helaas.....corona gooide roet in het eten.
De besmettingen lopen zo hard op dat nu even alle
activiteiten naar een later tijdstip verschoven moeten
worden. Gelukkig is dat mogelijk want deze expositie loopt
nog tot 3 april 2022.
Momenteel gaat onze gezondheid toch voor alles!!!
Na 10 jaar museumclub II geleid te hebben draag ik het
stokje over per 1 januari 2022!
Hoe die wisseling eruit gaat zien is nog niet helemaal
duidelijk! Het zou mooi zijn als telkens 2 dames samen een
museumdag zouden organiseren. Museumclub II bestaat
momenteel uit 16 dames, zodat ieder maximaal 1 keer per
jaar aan bod zou komen.
Mijn taak zit erop en ik wens museumclub II nog vele
mooie, boeiende, maar bovenal gezellige musea bezoeken
toe.
Info Ria Maas, 06 38915358 tonmaas@upcmail.nl
Kunst-Museumclub III
N.a.v. de actuele situatie rondom corona hebben we
besloten de geplande museumdag naar Nuenen op
woensdag 17 november te annuleren.
In februari hopen we weer samen op stap te kunnen gaan.
Kunst-Museumclub III heeft vanwege de vele aanmeldingen
op dit moment een ledenstop ingesteld.
Info
Anneke van Zanten, 0493 473859, anneke@xantoute.nl of
Marlie Lossie, 0493 440057, marlielossie@gmail.com
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Onder onze leden is grote belangstelling voor deelname
aan de museumclubs.
Zijn er onder jullie dames, die interesse hebben in het
oprichten van een vierde museumclub, neem dan gerust
contact op met een van onze bestuursleden.
Zondagmiddagclub
De zondagmiddagclub is een eetclub.
We gaan iedere 3e. zondag van de maand 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
Woensdag 20 oktober hebben we met 12 dames een
herfstworkshop bloemschikken gevolgd bij Ilze v/d Winkel
van ‘'t Bloome Boorderieke’ in Ell. Een bijzonder geslaagde
activiteit met prima begeleiding op een erg mooie plek!
We gingen allemaal naar huis met een mooi herfststuk!
Beslist voor herhaling vatbaar!
De twee kleiworkshops die gepland waren in november
zijn i.v.m. corona en in overleg met Helma Hijink
geannuleerd.
We hopen dit in februari weer op te pakken.
Afhankelijk van de situatie in januari gaan we o.l.v. Helma
dan aan de slag met verf en gemengde technieken.
Info Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com
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