
 

Beste dames, 

Soms zou ik de krant meteen bij het oud papier willen leggen 
en de tv uit willen zetten om eens even niet al de ellende in 
de wereld, die dagelijks over ons heen wordt gestort, te 
hoeven horen en zien.                                                                                                     
Even geen beelden van oorlog en geweld, volle 
vluchtelingenkampen en armoede.                                                                        
Misschien dat we daarom met kerst zo graag samen willen zijn 
met familie en vrienden. Ons geborgen te weten in kleine 
kring met dierbare mensen om ons heen, ook al weten we 
allemaal dat we moeilijkheden en verdriet niet altijd buiten de 
deur kunnen houden, al zou je dit nog zo graag willen. 

Namens het bestuur wens ik iedereen liefdevolle en vredige 
kerstdagen toe en een gezond en gelukkig 2020.     

We hopen jullie allemaal te ontmoeten op woensdag 8 januari 
om 20.00u. in hotel Centraal, om samen het begin van het 
nieuwe jaar te vieren. 
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      Van de Voorzitter

Nieuwsbrief januari 2020 



Ria Hendrikx en Annie van den Boomen hebben zich 
aangemeld als lid van de vereniging.                                             
Ria en Annie, welkom bij onze vereniging en veel plezier 
tijdens onze activiteiten! 

Woensdag 8 januari 20.00u. hotel Centraal  
Nieuwjaarsbijeenkomst met optreden van ‘ARTISJOK’ 
Vanavond toosten we samen met onze leden op een 
voorspoedig 2020!                                                                           
We gaan deze avond ook genieten van een optreden van de 
Somerense groep ‘Artisjok’.                                                                    
Artisjok staat voor diversiteit. Zij gaan niet voor een specifiek 
genre en zoeken de uitdaging om bestaande nummers op 
eigen wijze in te vullen. Hierdoor presenteren zij hun publiek 
een gevarieerd  repertoire. Soms solo, soms vijfstemmig. 
Soms met begeleiding en soms á capella. Van Springsteen 
tot Elvis. Van de Scene tot  Outcast.                                                                      
Artisjok bestaat uit 5 Somerense mannen: Twan, Wim, Henk, 
Paul en Tom. Deze avond worden ze begeleid door hun 
zangcoach Dees Al. 

Dinsdag 21 januari 14.00u hotel Centraal                   
‘Verschillen en  overeenkomsten tussen Europa en Rusland’                                                                                           
Lezing door Marie-Thérèse ter Haar, auteur en docente aan 
de Rusland en Europa Academie                                          
Marie-Thérèse ter Haar studeerde Russisch en 
Ruslandkunde aan de universiteit van Amsterdam.                                             
Ze verbleef in de communistische tijd veelvuldig in Rusland 
en maakte daar het einde van de Koude Oorlog mee. 
Tegenwoordig is ze nog zo’n vijf maanden per jaar in 
Rusland en volgt de ontwikkelingen daar op de voet.                               
In deze lezing belicht zij de verschillen en overeenkomsten 
tussen Rusland en het Westen.                                           
Enige jaren geleden was Marie-Thérèse ter Haar al eens bij 
ons te gast met haar lezing: “Zijn zij nu gek of zijn wij het?”  
Zij staat met haar lezingen garant voor een boeiende 
middag met verrassende achtergrondinformatie over een 
land waar we veel over horen, maar vaak nog weinig van 
begrijpen. 
Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00. 
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Maandag 25 november                                                             
‘In gesprek met Dilia Blok, burgemeester van Someren'  
Samen met 75 dames hebben we deze avond beter kennis 
gemaakt met de eerste vrouwelijke burgemeester van 
Someren. 
Mevrouw Blok vertelde open over haar verleden, het gezin en 
de omgeving waarin zij opgroeide en waar ze o.a. door de 
activiteiten van haar moeder al vroeg in aanraking kwam met 
bestuurlijke en politieke aangelegenheden. 
Door de dames van onze vereniging werden vooraf 
schriftelijk veel vragen aan haar gesteld, die zij deze avond 
allemaal uitvoerig beantwoordde. 
Een bijzonder boeiende en interessante avond, waarin we 
kennis maakten met een empathische, toegankelijke en 
sympathieke vrouw die haar burgemeestersambt zeer serieus 
neemt. 

Zaterdag 7 december 
‘Write for Rights’ van Amnesty International 
Al enkele jaren biedt de leestafel van hotel Centraal 
voldoende plaats aan de mensen die brieven schrijven 
t.b.v. de actie ‘Write for Rights’. Dit jaar echter moesten we 
er twee tafeltjes bij zetten.                                                                              
Het aantal brievenschrijvers is verdubbeld, 26 mensen 
waren aanwezig, waarvan 17 leden van Vrouwen Centraal.                   
Samen hebben we 79 brieven en 73 kaarten geschreven, 
aan regeringen en aan mensen persoonlijk. 

Namens Mairinischa, Magai, Emil, Sarah, Sean, Ibrahim, 
Marinel, Nasu en Jose, HARTELIJK BEDANKT! 

Woensdag 11 december 
Kerstbijeenkomst in de Ruchte Someren 
Wat waren we als bestuur blij om 74 prachtige dames te 
mogen begroeten op onze kerstactiviteit. 
Een heel andere locatie en een wat  ‘vrijere setting’, maar al 
meteen zat de gezellige stemming er goed in.                           
Na de indrukwekkende film, die hier en daar toch ook 
luchtige elementen in zich had, genoten we van een glas 
prosecco.                                                                                        
Anneke van Zanten en Jo Sleegers vroegen vervolgens 
aandacht voor de jaarlijkse kerstcollecte, dit keer weer ten 
behoeve van Somerense gezinnen.                                                  
De collecte bracht het geweldige bedrag van € 549,20 op! 
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Jo en Anneke maakten hiervan 16 cadeaupakketjes, met 
daarin o.a. een cadeaubon van de Jumbo.                                   
De pakketjes zijn overhandigd aan Loes van der Weerden, 
onze dorpsondersteuner, die zal zorgen dat de pakketjes op 
de goede plekken terecht komen.                                      
Dames, namens het bestuur allemaal heel hartelijk bedankt 
voor jullie gift!!                                                                                     
Na de collecte stond een rijkelijk gevuld buffet voor ons 
klaar.                                                                                                 
Samen kunnen we weer terugkijken op een geslaagde 
kerstbijeenkomst. Het was hartverwarmend om te zien 
hoeveel gezelligheid en sfeer er was onder elkaar; een 
goede aanzet tot een mooi kerstfeest! 

Op de website zijn nu ook de nieuwe fotoalbums van de 
avond met Dilia Blok en de kerstbijeenkomst te zien.            
Voor meer info: Marlie Lossie, 0493 440057 of 
marlielossie@gmail.com 

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: 2 , 16 en 30 januari - 13 februari - 5 
en19 maart 2020. 
Info Henny Wewer, 0493 491983 of pamwew@hetnet.nl 
  
Leesclub I                                                                                    
Begin volgend jaar bespreken we het vierde boek uit onze 
serie ‘Grote veranderingen in de wereld sinds 1919’ namelijk 
‘Soerabaja’, geschreven door Pauline Slot. Het boek speelt 
grotendeels in het voormalig Nederlands Indië ten tijde van 
de Japanse bezetting en de vrijheidsstrijd onder leiding van 
Soekarno daarna. De datum van deze bijeenkomst is nog niet 
bekend.                                                                                             
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 
mmcsiebesma@kpnmail.nl                                                                                         
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Leesclub II    
Onder leiding van Loek Plas bespreken we  het boek 
 ‘Soerabaja’ van Pauline Slot. 
Het waargebeurde verhaal van een Nederlands gezin in de 
nadagen van Indië. 
De datum van onze boekbespreking is vrijdag 10 januari om 
13.30u.                                                                                              
Info Toos Maas  0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl 
 
Museumclub I      
Op dinsdag 14 januari gaat onze museumclub naar 
Tilburg. We beginnen met een bezoek aan de LocHal, 
midden in de nieuwe Spoorzone.  In deze voormalige 
fabriekshal van de NS werden voorheen locomotieven 
gebouwd en gerepareerd.  Het gebouw is gered van 
de sloop en huisvest nu de bibliotheek, een 
restaurant, expositieruimtes en diverse vergaderzalen. 
De oorspronkelijke grote, hoge ruimte is bewaard 
gebleven en ook veel oude elementen zoals de 
hijskraan waarmee locomotieven opgetakeld werden. 
Voor intimiteit zorgen grote gordijnen, ontworpen en 
gemaakt in het TextielLab van het TextielMuseum. Het 
gebouw heeft al diverse prijzen gewonnen, met als 
hoogtepunt op 7 december 2019, de prestigieuze 
‘World Building of the Year’ toegekend door de jury 
van het World Architecture Festival.                        
Daarna bezoeken we het TextielMuseum, waar de 
tentoonstelling ‘The Art of Lace, Haute couture van 
Chanel tot Iris van Herpen’, te zien is.                                                               
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 
mmcsiebesma@kpnmail.nl.       

Museumclub II 
Museumclub II heeft nu winterstop!  
De nieuwe data voor museumbezoek in 2020 worden begin 
volgend jaar bekend gemaakt, daarbij rekening houdend met 
de overige activiteiten van Vrouwen Centraal.  
Geniet allen van de komende feestmaanden en vanaf februari 
gaan we  weer enthousiast op pad voor de mooiste 
tentoonstellingen. 
Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl 

Kunst-Museumclub III   
5 Februari 2020 gaan we weer samen op stap. Ook wij 
bezoeken dan Tilburg, met o.a. een bezoek aan de oude 
fabriekslocatie de LocHal, die van 2017 tot 2019 op een 
prachtige manier is omgebouwd tot een centrum voor kunst, 
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cultuur en ontmoeting. Met nu als grootste gebruiker de 
hoofdvestiging van De Bibliotheek Midden-Brabant.  
Meer info Anneke van Zanten, 0493 473859, 
anneke@xantoute.nl of Marlie Lossie, 0493 440057, 
marlielossie@gmail.com 

CREA club 
Eind januari beginnen we in het Crea lokaal van De Ruchte 
met de activiteiten van onze nieuwe Crea club. 
Onder begeleiding van Helma Hijink starten we met een 
schilderworkshop van twee dagdelen. 
Info Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com 

Ziekenbezoek 
Stelt u een bezoekje op prijs of weet u iemand die graag een 
bezoekje ontvangt, neem dan contact op met  
Wies Hanssen, 0493 492881 of  
Trees Berkers, 0493 49312
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