
Dag dames, 

Toen ik in februari voor de laatste keer de deur van ons huis 
aan de Hooghoef achter me sloot, wist ik dat ik, na een kort 
verblijf in een huisje op De Somerense Vennen, per 1 mei 
a.s. zou gaan wonen aan het Wilhelminaplein. 

Hoe anders is dit voor de miljoenen vluchtelingen, van welke 
nationaliteit dan ook, die op dit moment niet weten waar 
hun toekomst ligt. 
Zij moeten maar zien waar ze terechtkomen en vragen zich 
voortdurend af of ze hun geliefden, die ze achter hebben 
moeten laten, nog ooit terug zullen zien…. 

Elke dag weer worden we in de media geconfronteerd met 
onvoorstelbaar leed. 
Laten we hopen dat er een einde komt aan al dit zinloze 
(oorlogs)geweld.  
We voelen ons machteloos.  
Laten we daarom, in ieder geval in de wereld dicht om ons 
heen, goed voor elkaar zorgen en proberen daar de vrede 
te bewaren. 

Ine Acda 

Adreswijziging Ine :  
Wilhelminaplein 23b  5711 EL Someren Tel: 06- 40478239 
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Nieuwsbrief april 2022 

      Van de Voorzitter



 
BEDANKT!! 
Graag willen we alle dames die zitting hebben genomen op 
het stembureau voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 
harte bedanken. 
Dankzij hen kunnen we onze verenigingskas weer spekken 
met een aardig bedrag! TOP!! 

Maandag 4 april 20.00u. 
Lezing ‘Hart- en Vaatziekten bij vrouwen’ 
Arzu Günal - Cardioloog - 
Locatie hotel Centraal Someren 
Er zijn verschillen tussen mannen en vrouwen in het ontstaan 
van hart- en vaatziekten. Zo spelen hormonen een rol en zijn 
bij vrouwen de signalen bij een hartinfarct vaker minder 
duidelijk. 
We hebben het allemaal ook wel eens gehoord:  
hart- en vaatziekten kunnen zich bij ons vrouwen anders 
uiten dan bij mannen.  
Als je dan bedenkt dat er iedere dag 300 vrouwen in het 
ziekenhuis terechtkomen met hart- en vaatproblemen, is het 
goed om te weten waar je als vrouw zoal op moet letten.  
Cardiologe Arzu Günal gaat ons hierover meer vertellen. 

Woensdag 20 april 14.00u. 
Excursie Zorgboerderij ‘Wouterbergen’ Someren  
Wouterbergen is een zorgboerderij in Someren-Eind die in 
dagbesteding opvang biedt aan verschillende deelnemers.    
In de boerderij, tuin, activiteitenruimtes en horeca vinden 
mensen met een beperking een zinvolle en afwisselende 
invulling van hun dag.    
Wouterbergen is opengesteld voor publiek en ook een 
populaire recreatieplek voor (groot)ouders en hun 
(klein)kinderen.  
We komen op 20 april om 14.00u bij elkaar op het adres 
Nieuwendijk 122 in Someren voor ontvangst met koffie/thee 
en gebak.  
Kosten € 5,00 p.p. voor eigen rekening.   
Om 14.30u. krijgen we een rondleiding van ± 45 minuten 
door Jo Louwers, een van de medewerkers van de 
zorgboerderij.  
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Aansluitend kunnen we nog zelfstandig rondkijken en de 
middag afsluiten met een drankje in het restaurant of op het 
terras.  
Opgeven voor deze excursie graag vóór woensdag 6 april 
via vrouwencentraal@gmail.com of telefonisch bij Mieke 
Storms, tel. 0493 494796.   
Er kunnen max. 40 dames deelnemen aan deze excursie. 

                                    
Excursie DomusDela Eindhoven 
Donderdag 24 februari en woensdag 2 maart  
Samen met 23 dames hebben we met verwondering en 
aandacht genoten van de rondleidingen op deze mooie en 
bijzondere plek in Eindhoven. 
Een plek waar cultureel erfgoed, moderne kunst en design 
elkaar op een bijzondere manier versterken. 
Een plek ook om te feesten, te vergaderen, te logeren, maar 
ook om afscheid te nemen van een dierbare. 
Was je niet in de gelegenheid om deel te nemen aan de 
rondleiding, dan is het beslist de moeite waard een keertje 
binnen te lopen in de gebouwen van DomusDela.  
Entree is vrij! 

Dinsdag 8 maart 
Lezing ‘Vrouwen in Zicht’ door Lisette Almering 
Naar aanleiding van Internationale Vrouwendag stond de 
lezing ‘Vrouwen in Zicht’ op ons programma.  
Deze lezing werd gegeven door conservator Lisette 
Almering van het Steendrukmuseum in Valkenswaard. 
Met 24 leden en 1 introducee was het gezellig druk in de 
huiskamer van de Ruchte. 
In een kort filmpje werd uitgelegd hoe het proces van 
steendrukken werkt. Met behulp van deze techniek maakte 
men in de jaren twintig mooie propaganda- en reclame 
affiches. 
De focus van deze lezing lag op de positie van de vrouw, die 
zich ontwikkelde van iemand zónder rechten en 
ondergeschikt aan de man, tot strijdbare vrouw met eigen 
rechten. 
Aletta Jacobs, de eerste vrouwelijke arts in Nederland, was 
boegbeeld van de eerste feministische golf en spil van de 
Nederlandse vereniging voor vrouwenkiesrecht. Mede 
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dankzij haar inspanningen kregen de vrouwen in Nederland 
in 1919 kiesrecht. 
De lezing werd ondersteund met mooie afbeeldingen van 
affiches en enkele historische zwart-wit filmpjes. 
Het was een leuk verhaal over de vrouwenemancipatie. 

Donderdag 24 maart  
Workshop bloemschikken door Thea Bouwmans 
11 Dames namen deel aan deze workshop. 
Het was een gezellige middag en iedereen heeft een mooi 
voorjaarsbloemstuk mee naar huis kunnen nemen! 

Inmiddels is het jaarverslag 2021 toegevoegd in het 
ledengedeelte van de website. Binnenkort zijn op de 
website ook weer enkele nieuwe fotoalbums te zien van o.a. 
het bezoek aan DomusDela en de workshop bloemschikken. 
Voor meer info: Marlie Lossie, 0493 440057 of 
marlielossie@gmail.com 

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 
De volgende bijeenkomst van onze leesclub is pas op 3 juni 
gepland, zodat we alle tijd hebben om het volgende boek, 
‘Het Geluid en de Drift’, geschreven door de Amerikaan 
William Faulkner, te lezen.  Het boek speelt in de jaren na de 
Amerikaanse Burgeroorlog (1861 - 1865), eind 19e. en 
begin 20e. eeuw. Het einde van de burgeroorlog betekent 
ook het einde van de slavernij in alle staten van de USA.  Het 
gevolg hiervan is onder andere dat de rijke, witte 
gemeenschap in de zuidelijke staten grotendeels hun 
inkomsten verliezen, waardoor financieel en moreel verval 
optreedt. Vanuit het standpunt van de drie broers Compson 
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beschrijft Faulkner op indringende wijze, het morele verval 
van deze vooraanstaande familie en hun dochter Caddy.  
Het is niet een gemakkelijk boek, maar zeer de moeite 
waard om te lezen.                                                                                                                                                                       
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 
mmcsiebesma@kpnmail.nl                              

Leesclub II    
Onder leiding van Loek Plas bespreken we op vrijdag 1 
april om 13.30 u. het boek 'De Hoogstapelaar’ van 
Wessel Gussinklo.  
Een boek over de psychologische ontwikkeling die het 
personage doormaakt. 
Een beeld van een jongeman die lichtelijk 
onuitstaanbaar is en denkt iedereen naar zijn hand te 
kunnen zetten. 
Het volgende boek dat we gaan lezen is ‘Perlmann’s 
Zwijgen’ van Pascal Mercier. 
De verwachtingen zijn hooggespannen wanneer 
taalkundige Philip Perlmann een internationaal congres 
in Italië moet voorzitten. Het zal de bekroning worden 
van een carrière die hem aan de top van zijn vakgebied 
heeft gebracht. Maar niemand van de congresgangers 
heeft een vermoeden van de twijfels en het 
onvermogen waardoor Perlmann na de dood van zijn 
vrouw is overvallen.  
De datum van deze boekbespreking is nog niet 
bekend. 
Info Toos Maas,  0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl 

Museumclub I      
Op dinsdag 17 mei gaat onze museumclub naar de 
tentoonstelling ‘Van God Los? De onstuimige jaren 
zestig' in museum Catharijne Convent in Utrecht. De 
jaren zestig waren de meest revolutionaire  en 
religieuze periodes uit de Nederlandse geschiedenis. 
Vrouwen gingen massaal aan de pil, homoseksualiteit 
werd voorzichtig bespreekbaar en op kerkelijk gebied 
veranderde er ook het een en ander. De ouderen 
onder ons hebben dit alles bewust meegemaakt, maar 
ik vermoed dat deze expositie voor iedereen een feest 
van herkenning zal zijn.  
Marja Siebesma, 0493 492989 of 
mmcsiebesma@kpnmail.nl.       
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Museumclub II 
Voorlopig blijft Museumclub II nog even in de buurt van 
Someren. We staan versteld over het feit, dat er zoveel leuke 
kleine musea in onze omgeving zijn. 
We willen Het ‘Smokkelmuseum’ in Budel gaan bezoeken, 
met aansluitend een dorpswandeling onder leiding van een 
gids. Nicole Kuijpers en Gerrie Jansen zijn op 28 april de 
organisatoren van de museumdag. 
Budel is een dorp met een rijke historie. Het markante 
Schepenhuis valt al gelijk op. Budel was oorspronkelijk een 
koningsgoed dat in 1050 overging in geestelijke handen 
( OLV-kapittel in Aken). In de 14e. eeuw kwam de 
Heerlijkheid in handen van de Heeren van Cranendonck. 
Tegenwoordig vormt Budel samen met Budel-Dorplein, 
Budel-Schoot, Maarheeze, Soerendonck en Gastel de 
gemeente Cranendonck. Naast de rijke historische 
geschiedenis worden we tijdens de rondwandeling ingeleid 
in de rijke industriële geschiedenis. De zinkfabriek van de 
familie Dor is een niet weg te denken onderdeel van deze 
geschiedenis. De gemeente ‘Dorplein’ ontleed zijn naam 
aan deze familie 
‘Het Smokkelmuseum’. 
Budel ligt aan de Nederlands/Belgische grens en smokkelen 
was zeker in het begin van de vorige eeuw een 
levensbehoefte vanwege de schrijnende armoede in dit 
gebied. Hele gezinnen hebben zich jarenlang met 
smokkelen bezig gehouden. Uiteindelijk werd smokkelen 
een big business in handen van criminelen. Het smokkelen 
in deze vorm bestaat niet meer vanwege de open Europese 
grenzen. In het museum vinden we een verzameling van 
attributen, foto's, films en ook de zogenaamde 
‘Doodendraad’ waar 2000 volt op stond en waardoor veel 
smokkelaars de dood vonden. 
Geluncht wordt er vooraf in Restaurant ‘De Sluis’in Weert. 
We kijken weer uit naar een gezellige dag samenzijn!!! 
Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl 
 
Kunst-Museumclub III   
Ons eerste echte museumuitje na een bijna tweejarige 
onderbreking bracht ons op een zonovergoten woensdag 
naar Den Bosch. 
We genoten natuurlijk eerst van een Bossche Bol, waarna we 
naar het Noord Brabants Museum liepen. Daar kregen we 
een interessante rondleiding langs de tentoonstelling ‘De 
ontdekking van het heden’, waarin bijna alle 
kunststromingen van de 20ste. eeuw zijn vertegenwoordigd. 
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Indrukwekkend ook was de fototentoonstelling ‘Extreme 
Zorg’. Foto’s, gemaakt door de lens van een arts, over de 
eerste corona golf met daarbij verhalen van zorgverleners in 
de frontlinie. 
Als verbindend middelpunt bij deze tentoonstelling is door 
Margriet Luyten de ‘Mantel van hoop en troost’ gemaakt.   
Deze prachtige blauwe mantel is over enige tijd te zien in de 
St-Janskathedraal als mantel om het beeld van Maria. 
We sloten af met een heerlijke lunch bij restaurant Picasso. 
Ons volgende uitje gaat op vrijdag 22 april naar Den Haag. 
We bezoeken o.a. de tentoonstelling ‘Alphonse Mucha, Art 
Nouveau in Parijs’. 
Info Anneke van Zanten, 0493 473859, anneke@xantoute.nl 
of Marlie Lossie, 0493 440057, marlielossie@gmail.com 

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 
Eind maart zijn we op een nieuwe locatie weer van start 
gegaan met onze creaworkshops.  
Tijdens deze kleiworkshops zijn opnieuw en met veel plezier 
mooie creaties gemaakt! 
Binnenkort zijn o.l.v. Helma weer twee workshops ingepland 
met als thema ‘Schilderen met gemengde technieken’.  
Weer een nieuwe uitdaging! 
Info Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com
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