Nieuwsbrief Februari

Voorwoord

Geplande activiteiten
Computer
Herhalingscursus

Beste leden.
We hopen dat de eerste nieuwsbrief van het jaar goed is
ontvangen. We denken dat het een goed overzicht geeft
van al onze activiteiten en hopelijk een inspiratiebron is voor
mensen die eventueel lid zouden willen worden. Enjoy de
club zou ik willen zeggen. Kom gerust eens een kijkje nemen.
Het verplicht je tot niks.
In de nieuwsbrief van februari vind je ook weer de nodige
informatie over de activiteiten. Deze maand geven we een
evaluatie van twee activiteiten. Dat is de lezing van
transgender Angela van Bebber en de film.
Ook wij vinden het belangrijk om in aanraking te komen met
zaken die in onze maatschappij spelen. Zowel in de lezing als
in de film zat een moraal waar we misschien ons voordeel
mee zouden kunnen doen.
Vele leden vinden zo’n lezing interessant en genieten van
een film maar anderen ook weer niet. Zij hebben de focus op
andere activiteiten. Dat kan en dat mag. Daar ben je
helemaal vrij in.
Samen een vereniging en toch je eigen keuzes kunnen
maken. Dat voelt goed. Veel plezier.

Kaarten
Lezing van
transgender Angela van
Bebber
Film
Bloemschikken

Belangrijke
mededelingen
In het kader van de
nationale vrouwenweek
2020 organiseren VvN Erp,
Keldonk, Boerdonk en Uden
op 12 maart een gezellige
avond, met een optreden
van “de kloosterdames”, in
ontmoetingscentrum Ter
AA, Den Uil 1a, Erp.
Inloop19.30 uur, aanvang
20.00 uur. Kom en lach met
ons mee!!!!
Voor iedere activiteit krijg je
ruim van te voren nog een
persoonlijke uitnodiging met
daarin alle belangrijke
informatie. Daar staat dan
ook in voor welke datum je
je dan aan moet melden.
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Informatie activiteiten
Woensdag 5 en 12 februari: computer herhalingscursus in het
Span in Keldonk voor leden die vorig jaar de cursus digitale
fotobewerking hebben gevolgd. We beginnen om 13.30 uur en
eindigen om 16.00 uur. De kosten zijn € 60,00 en hiervoor krijg je 6
lessen. In januari zijn er al 4 geweest. Consumpties zijn voor eigen
rekening. Cursus wordt gegeven door Annie van de Biggelaar.
Maandag 10 februari: kaarten in het Raadhuis van Erp voor
leden van VvN en van ZLTO. We beginnen om 19.00 uur met
koffie/thee en iets lekkers. Om 19.30 uur starten we met kaarten.
We kiezen uit rikken of jokeren. Ook partners zijn welkom. De
kosten zijn € 3,00 inclusief koffie/thee/lekkers. Consumptie voor
eigen rekening.
Dinsdag 11 februari: lezing van transgender Angela van Bebber
in ter AA, Erp. Inloop van 19.30 uur tot 20.00 uur met koffie/thee.
Aanvang lezing 20.00 uur. Toegang leden gratis, niet leden
betalen € 2,50. Verdere consumpties zijn voor eigen rekening.
Donderdag 13 februari en dinsdag 18 februari: film “THE
GREATEST SHOWMAN” in het van den Bosch Experience Center,
onze “Erpse” bioscoop, Molentiend 13, Erp. Inloop van 19.00 uur
tot 19.30 uur met koffie/thee/koekje. Aanvang film 19.30 uur. De
kosten zijn € 5,00. Na afloop drinken we gezellig nog samen een
glaasje. Deze consumptie is bij de prijs inbegrepen.
Donderdag 18 februari: Bloemschikken bij Antonet Delissen,
Oosterbossstraat 5, Erp voor leden. We beginnen om 20.00 uur. De
kosten zijn € 6,00 inclusief koffie/thee. Voor de materialen moet
jezelf zorgen, Antonet zorgt voor het onderwerp.

Verslag van Lezing door transgender Angela van
Bebber
Van Louis naar Angela.

Na de inloop met een kopje koffie/thee/koekje werden we om
20.00 uur uitgenodigd voor de lezing. Daar stond inmiddels een
zelfverzekerde vrouw die kracht uitstraalde. Ze vertelde haar
levensverhaal vanaf haar geboortejaar 1952 tot nu. Geboren als
man is het leven voor haar tot mei 2003 bijzonder zwaar
geweest.

Provinciaal
Het provinciaal bestuur
nodigt ons van harte uit
voor de provinciale
jaarvergadering op
woensdag 15 april 2020 op
de Noordkade, Verlengde
Noordkade 10-12, Veghel.
Ze hebben gekozen voor
een nieuwe opzet:
jaarvergadering, hapje eten
en een cabaretvoorstelling
van kleinkunsttrio Rouxlala.
Je bent niet verplicht om
alle twee te bezoeken,
afzonderlijk kan ook.
Bestuur VvN Erp is aanwezig
en het zou fijn zijn als er ook
leden aanwezig kunnen zijn.
Grijp nu je kans, het is nu
niet ver van huis.
LAAT JE HOREN, LAAT JE
ZIEN!!!!!
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Al die jaren kon ze haar gevoel niet kwijt en kon het ook aan niemand uitleggen. Gevoel is
niet uit te leggen en is voor iedereen anders. Ze verkeerde in een wereld waarin ze zich niet thuis
voelde. Uiteindelijk heeft ze zich kunnen ontworstelen en leeft ze sinds 2003 als vrouw. In dat jaar
is ze naar het VU gegaan en heeft daar in 2006 een geslacht veranderde operatie ondergaan.
Ook daarna moest ze nog vele hobbels nemen, zelfs nog tot op de dag van vandaag. Maar
zoals ze zelf zegt: “ik heb een krachtig karakter anders had ik het niet volgehouden”. Want ook
zij heeft weleens gedacht om uit het leven te stappen. Het was een boeiende en vooral een
indrukwekkende lezing met volop interactie en respect naar elkaar toe. En dat respect is het
enigste waar ze om vraagt want we zijn allemaal verschillend en dat verschil mag er wezen. Ook
jij mag er zijn, precies zoals je bent. Een bijzondere avond die misschien mensen wel aan het
denken heeft gezet. BEDANKT ANGELA, hopelijk vind je de komende tijd nog waar je naar op
zoek bent.

Verslag van de film: “THE GREATEST SHOWMAN”
Na de inloop met koffie/thee/koekje (daar is hij weer die Brabantse gezelligheid) begon om
19.30 uur de film in onze knusse, “Erpse” bioscoop. Een musicalfilm terug in de tijd met oude
kostuums maar met moderne muziek en techniek.
Barnum en Charity hebben heel wat hobbels te nemen voordat ze samen gaan trouwen en
twee kinderen krijgen. Een leuk gezin en Charity en de kinderen Caroline en Helen zijn heel
gelukkig maar Barnum wil meer…………. Hij gaat zijn dromen achterna en moet heel veel
trotseren, een heel mooi streven maar kan soms ook te ver gaan. Gelukkig ziet hij dat op tijd in
en natuurlijk komt alles weer goed en leven ze…………………..juist ja.
Het was een film die door ieder anders beleefd werd. Het was een heerlijk en gezellig moment
samen in een super zaaltje. En als kers op de taart kregen we een zakje met popcorn of snoep.
Wat ook echt hoort bij een film in de bioscoop. Ik hoorde iemand na afloop zeggen: “Och ik
ben helemaal vergeten mijn popcorn op te eten”. Dat zegt genoeg denk ik. Een fijne
gelegenheid. Bedankt familie van Den Bosch dat we daar gebruik van mochten maken.
Een citaat op de aftiteling van de film wil ik niemand onthouden:
“de mooiste kunstvorm is anderen blij maken”.
Tenslotte: op onze kaartavond van 18 februari kregen we “hoog bezoek”. Een afvaardiging van
het bestuur kwam onze kaartavond bezoeken. Super! Bedankt voor de betrokkenheid. Ze zijn
ook overal te vinden.

Internationale vrouwenweek van 8 t/m 14 maart.
Internationale vrouwendag: zondag 8 maart van 14.00 uur tot 17.00 uur in Het Gasthuis,
Lidwinahof 70, Schijndel.

Nieuwsbrief gemaakt door: een lid van Vrouwen van Nu Erp.
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Wat betekent vrijheid voor jou?
Kom luisteren naar vrouwen met een verhaal.

DEEL JE VRIJHEID
#internationalevrouwendag

Zondag 8 maart 14.00-17.00u
Kom kijken, luisteren, genieten!
Ontmoet vrouwen en vrouwenorganisaties
Ontspan met muziek, hapje & drankje

Toegang is gratis
Er wordt voor kinderopvang gezorgd
Aanmelden is fijn: 8maart.meierijstad@gmail.com
Geef het aan als je vervoer nodig hebt.
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