
Dag dames, 

Grote koppen in de kranten: 

Het land gaat weer open.. 
  Snelle versoepelingen… 
      De remmen los…. 

Daar waar we gewend waren geraakt aan een mondkapje in 
elke jas en tas, het mobieltje bij de hand om de QR code te 
checken, de anderhalve meter afstand…  
Het is bijna niet te geloven dat volgende week vrijwel alle 
beperkingen zijn opgeheven. 

Maar, blij zijn we zeker wel, ook al is het nog met enige 
terughoudendheid..… 

Het was het heel erg fijn om 35 dames te kunnen 
verwelkomen op onze jaarvergadering op 8 februari j.l. 
Niet direct de leukste activiteit van ons jaarprogramma, maar 
het begin is gemaakt en we hopen in de komende tijd veel 
leden te kunnen verwelkomen. 

Jullie zijn zo van harte welkom! Eindelijk! 

Ine Acda 
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Nieuwsbrief maart 2022 

      Van de Voorzitter



In januari hebben vier leden hun lidmaatschap opgezegd. 
Gelukkig konden we ook weer twee nieuwe leden 
verwelkomen. 
Leny Heynen en Marth Clerx hebben zich aangemeld als lid 
van onze vereniging.  
Dames, van harte welkom! 
In totaal hebben we nu 128 leden! 

Donderdag 24 februari 14.00u en woensdag 2 maart 
2022 10.00u. 
Excursie DOMUSDELA Eindhoven  
‘Hoe een kloostercomplex veranderde in een stedelijke 
hotspot’ 
De inschrijving voor deze excursies is inmiddels gesloten. 

Dinsdag 8 maart 20.00u. 
In het kader van Internationale Vrouwendag 2022:  
Lezing ‘Vrouwen in Zicht’  
Lisette Almering - Conservator Steendrukmuseum  
Valkenswaard - 
Locatie de Ruchte Someren in de Huiskamer 
In Nederland kregen vrouwen pas in 1919 actief kiesrecht.                                                         
De suffragettes, strijders voor vrouwenrechten tijdens de 
eerste feministische golf in Nederland met als belangrijkste 
voorvechtster Aletta Jacobs, gebruikten de steendruk 
techniek voor de verspreiding van hun gedachtegoed.                                                                                 
Dit resulteerde vaak in prachtige prenten, veelal in Art 
Nouveau stijl. 
Lisette Almering verzorgt een interessante lezing met 
diapresentatie over de lange weg die vrouwen in Nederland 
en in de rest van Europa hebben moeten afleggen om 
volledig kiesrecht te krijgen.  

Van harte aanbevolen! 
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         Ledennieuws



Donderdag 24 maart 14.00u. 
Workshop bloemschikken door Thea Bouwmans 
Thema Voorjaar 
Locatie de Ruchte Willem Boszaal 
We maken samen met Thea Bouwmans uit Asten een mooi 
lentebloemstuk. 
De kosten voor deze workshop zijn € 25,00. 
Aanmelden vóór 6 maart a.s., bij voorkeur via mail 
vrouwencentraal@gmail.com.  
Telefonisch via Mieke Storms, 0493-494796. 
Aan deze workshop kunnen 15 dames deelnemen.  
Helaas geldt hier: VOL = VOL 

Dinsdag 8 februari 14.00u. 
Jaarvergadering 
Het bestuur verwelkomde tijdens onze jaarvergadering 35 
leden in hotel Centraal. 25 Leden meldden zich af.  
O.a. werd de financiële situatie van de vereniging en het 
jaarverslag van de vereniging toegelicht.  
Drie bestuursleden, Mieke Storms, Marie-Thérèse van 
Kemenade en Marlie Lossie waren aftredend en werden 
herbenoemd. 
Ine Acda, onze voorzitter, sprak de hoop uit dat komend jaar, 
na een lange onderbreking, weer veel van onze geplande 
activiteiten kunnen worden uitgevoerd. 

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.  
De ledenlijst is te vinden in het ledenmenu van 
vrouwencentraal.nl. 
Voor meer info: Marlie Lossie, 0493 440057 of 
marlielossie@gmail.com 
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Luisteren naar muziek    
De activiteiten van de muziekclub liggen op dit moment stil. 
Het bestuur is samen met de coördinator van de muziekclub 
op zoek naar een nieuwe begeleider voor de 
muziekochtenden. 
Info Henny Wewer, 0493 491983 of pamwew@hetnet.nl 
  
Leesclub I                                                                                                                                                                           
Onze leesclub komt op vrijdag 25 maart om 14.00u  bijeen 
voor de bespreking van het boek ‘De Hoogstapelaar’, 
geschreven door Wessel te Gussinklo.  
Dit is het vijfde boek dat we lezen in het kader van ons 
thema ‘de mens door stormen geteisterd, kiest voor het 
leven’.  
We zijn inmiddels tot de conclusie gekomen dat de mensen 
in onze boeken weliswaar voor het leven kiezen, maar ze 
doen dit wel op heel verschillende manieren. Zo ook de 
hoofdpersoon in dit boek.  
Nieuwsgierig geworden? Meld je aan bij een van onze 
leesclubs. 
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 
mmcsiebesma@kpnmail.nl                              

Leesclub II    
Onder leiding van Loek Plas bespreken we op vrijdag 1 april 
om 13.30u. het boek ‘De Hoogstapelaar’ van Wessel 
Gussinklo.  
Een boek over de psychologische ontwikkeling die het 
hoofdpersonage doormaakt. 
Een beeld van een jongeman, die lichtelijk onuitstaanbaar is 
en die denkt iedereen naar zijn hand te kunnen zetten. 
Info Toos Maas,  0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl 

Museumclub I      
Een dezer dagen gaat onze museumclub naar Venlo 
voor een bezoek aan het museum van Bommel van 
Dam.  Dit museum is een aantal jaren gesloten geweest 
omdat het niet meer voldeed aan de hedendaagse 
eisen. Gelukkig heeft de gemeente Venlo geld 
vrijgemaakt voor de verbouwing van het leegstaande 
postkantoor tot museum.                  
Architectenbureau BiermanHenket, dat we kennen van 
de prachtige verbouwingen van onder anderen 
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Museum de Fundatie en het Brabants Museum, heeft 
ook hier voor het ontwerp gezorgd.  
Recent heeft de opening plaatsgevonden en de 
recensies zijn heel lovend.  We zijn erg benieuwd! 
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 
mmcsiebesma@kpnmail.nl.       

Museumclub II 
Museumclub II vertrekt op donderdag 3 maart alsnog naar 
de tentoonstelling ‘De vergeten prinsessen van Thorn’ in het 
Limburgs Museum te Venlo. 
Thorn was destijds een ministaatje in het Duitse Rijk, waarin 
aristocratische vrouwen het voor het zeggen hadden; heel 
bijzonder voor die tijd!!!  
De tentoonstelling vertelt het verhaal van de Duitse 
prinsessen Polyxenia, Gabriëlla en Gunegonda, die in de 
18e. eeuw in de abdij ( stift) van Thorn werden 
klaargestoomd voor hun toekomst. Alleen ongehuwde 
vrouwen van hoge adel konden hun intrek nemen in het 
Thornse stift. De prinsessen waren bekend in alle 
gerenommeerde hoven zoals die van Wenen en Versailles! 
Het museum wil de strijd tussen het uiterlijk vertoon en het 
persoonlijke gevoelsleven van deze adellijke dames 
voelbaar maken door middel van schilderijen, brieven, 
kunstobjecten, garderobes en accessoires. 
We komen bij elkaar in het appartement van Ton en mij, 
waar we getrakteerd worden op koffie en koek en 
aansluitend een ‘rondleiding’. Daarna hebben we 
gereserveerd bij restaurant ‘Bij Guus’ voor de lunch.  
Vandaar rijden we met de auto naar Venlo voor de mooie 
tentoonstelling ‘De vergeten prinsessen van Thorn’. 
Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl 

Kunst-Museumclub III   
Helaas hebben we op vrijdag 18 februari ons eerste 
museumuitstapje na lange tijd opnieuw moeten annuleren. 
Dit keer niet vanwege Covid, maar vanwege storm Eunice… 
Ons eerstvolgende museumuitje is op woensdag 23 maart. 
We bezoek dan de tentoonstelling ‘De ontdekking van het 
heden’ in het Noord Brabants Museum met werken van 
Picasso, Dalí, Mondriaan, Klee, Miró, Léger en Daniëls 
Noordbrabants Museum in Den Bosch 
Onze leden krijgen hierover binnenkort bericht, we zijn nog 
bezig met de organisatie van deze dag.  
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 
Binnenkort starten we weer met onze activiteiten én we 
hebben er zin in! 
Op 3 en 10 maart beginnen we o.l.v. Helma Hijink met twee 
kleiworkshops. 
Eind maart zijn weer schilderworkshops ingepland met als 
thema: schilderen met gemengde technieken, ook weer 
o.l.v. Helma. 
Info Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com
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