
 

Dag dames, 

Op uitnodiging van de werkgroep ‘Samen voor 

Someren’ was ik aanwezig  op een inspiratieavond met 

als thema: 'Anders denken, doen en organiseren.’ 

De avond was bedoeld voor maatschappelijke 

organisaties, stichtingen en verenigingen die actief zijn 

in de gemeente Someren. 

Het kleine aantal aanwezigen bestond voornamelijk uit 

medewerkers van welzijnsorganisaties.  

‘Samen voor Someren’ wil mensen verbinden.  

Dat thema ligt ook mij na aan het hart, bovendien biedt 

een avond als deze ook de kans tot netwerken. 

De spreker Bert Bakker, eigenaar van ‘Anders denken, 

doen en organiseren’ (ADDO) besprak met ons drie 

vragen die hij ook voorlegt aan mensen met 

problemen, nl: 

Wat is je probleem? 

Wat kun je zelf bieden? 

Wat heb je nodig? 

Door deze vragen worden problemen inzichtelijker en 

is de oplossing vaak snel gevonden. 

Voor eenzame mensen b.v. wordt gezocht naar een 

vereniging waarbij zij zich kunnen aansluiten. De 

mensen moeten dan zelf contacten leggen.  

Deze aanpak biedt een opening naar een leven met 

meer gezelligheid en verbinding. 

En díe ambitie heeft ook Vrouwen Centraal! 

Ine Acda 
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Nieuwsbrief oktober 2022 

      Van de Voorzitter



Ludy Schakenraad en Corrie Kremer hebben zich 

aangemeld als lid van Vrouwen Centraal. 

Dames, wij heten jullie van harte welkom bij onze 

vereniging! 

Vrijdag 30 september ONTMOETINGSDAG 

Partycentrum De Plattevonder Someren-Eind 

Met ongeveer 60 dames gaan we tijdens deze 

ontmoetingsdag weer van start met de activiteiten voor de 

tweede helft van dit jaar. 

Donderdag 6 oktober  

Deel II Cursus Kunstgeschiedenis door Jan Schippers 

Donderdag 6 en 20 oktober, 3 en 17 november, 1 en 15 

december 2022 en 12 en 26 januari 2023  

Hotel Centraal Someren 10.00 - 12.00u.  

Met veel plezier starten we weer met het tweede deel van 

de cursus kunstgeschiedenis! 

Het thema voor de komende 8 lessen: (Het ontstaan van) ‘De 

Moderne Kunst’. 

26 Dames en 4 heren van ‘Heeren van de Peel’ hebben zich 

aangemeld voor deze, weer ongetwijfeld interessante en 

boeiende, cursusochtenden.  

Maandag 10 oktober 20.00u.  

Lezing ‘Wat is filosofie?’  

Drs. Nelleke Canters - docent HOVO en directeur 

Centrum voor Filosofie en Kunst Budel - 

Locatie Hotel Centraal 

Zowel in het dagelijks leven als in wetenschappelijk 

onderzoek spelen heel veel vooronderstellingen een rol. 

Bijvoorbeeld: “De mens is verantwoordelijk voor wat hij 

doet. Er is goed en kwaad. Alles heeft een oorzaak. De mens 

is een uniek wezen”, etc.  

Allemaal vragen die zich niet met de gewone methode van 

de wetenschap laten onderzoeken. Het zijn vragen waar de 

wetenschap geen grip op heeft. Filosofisch onderzoek houdt 

zich bezig met deze vooronderstellingen die zo 

vanzelfsprekend lijken dat iedereen er overheen stapt. 
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Daarom stelt de filosofie een specifiek soort vragen zoals: 

“Waarom eten we geen hond en wel koe? Waarom ervaren 

we ons als een ik? Wat is denken?  Wat zijn mannen en wat 

zijn vrouwen? Wat is rechtvaardigheid?“ 

Zonder de filosofie zouden we niets kunnen begrijpen van 

de wereld waarin we leven.  

Waarom?  Heel eenvoudig omdat bijna al onze denkwijzen 

en overtuigingen, maar ook onze waarden deel uitmaken 

van belangwekkende wereld- en mensbeelden die in de 

loop van de geschiedenis van de filosofie zijn gevormd en 

uitgewerkt. Is het bijvoorbeeld niet zo dat mensen een groot 

deel van hun leven besteden aan de vraag hoe een gelukkig 

leven te bereiken? Hoe ongeluk uit de wereld te helpen?

Heeft de mens een vrije wil of zijn wij ons brein?  

Opvallend is dat de meeste mensen niet weten (ook 

wetenschappers vaak niet) dat deze kwesties reeds 

teruggaan op inzichten, afkomstig van filosofen uit de 

Griekse Oudheid. Neem bijvoorbeeld ons idee omtrent 

democratie, dat is zo oud als de Griekse filosofie zelf.  

Maar ook dichterbij in de tijd. Neem het filosofisch 

onderzoek naar de vooronderstellingen omtrent de seksen. 

Bijvoorbeeld het onderzoek van Simone de Beauvoir naar 

de vrouw als ‘De tweede Sekse', of hedendaagse denkers 

die zich vragen stellen over ‘de maakbaarheid van de mens’, 

met zware ethische gevolgen? Allemaal vragen die mogelijk 

ons mensbeeld drastisch op zijn kop kunnen zetten.  

In deze lezing wordt ingegaan op de vraag ‘Wat is filosofie?’ 

en welk verschil is er met wetenschap.  

Vervolgens zal aan de hand van belangrijke hedendaagse 

kwesties en vraagstukken een koppeling worden gemaakt 

met zowel hedendaagse denkers als denkers uit de 

Oudheid. Op deze wijze wordt een kennismaking met de 

rijke wereld van de Filosofie tot stand gebracht. 

Nelleke Canters 

Deze lezing is interactief, tijdens de lezing mogen 

vragen worden gesteld. 

Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00. 

Woensdag 26 oktober 14.00u. 

Excursie Vogelasiel Someren 

In het vogelasiel worden verzwakte, zieke en/of gewonde 

dieren opgevangen.  

Wanneer een dier wordt binnengebracht krijgt dit direct de 

hulp die nodig is. Als een dier volledig is hersteld zal het 

worden vrijgelaten, terug in de natuur. 
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Sinds januari 2018 is het door de nieuwe vergunning ook 

mogelijk om andere dieren op te vangen. Denk hierbij aan 

verzwakte eekhoorns, konijnen of een aangereden ree. 

Het vogelasiel kan bestaan dankzij donaties en giften en 

wordt gerund door vrijwilligers.                                                     

O.a. door het geven van lezingen en rondleidingen heeft het 

vogelasiel regionale en zelfs landelijke bekendheid 

opgebouwd.                                                                                     

We verzamelen om 13.30u. op de parkeerplaats bij de 

Ruchte. 

Voor deze excursie graag aanmelden vóór woensdag 18 

oktober via mail: vrouwencentraal@gmail.com                

Vermeld ook of je wilt rijden en hoeveel dames je mee kunt 

nemen in de auto.                                                                       

Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden, een donatie 

voor het Vogelasiel is altijd welkom. 

Donderdag 15 september 

Luisteren naar klassieke muziek 

Kennismakingsbijeenkomst door Eric Kolen 

Op donderdag 15 september hield Eric Kolen voor alle 

geïnteresseerde leden een introductieochtend om kennis te 

maken met hem en met de manier waarop hij de muziekclub 

wil gaan begeleiden. Eric liet ons verschillende 

muziekstukken horen, waarbij hij ook passende beelden liet 

zien. 

Tijdens het luisteren naar de muziek uit de film ‘Out of 

Africa’ werden fragmenten getoond uit de film. 

Dat Eric muziek vanuit verschillende invalshoeken belicht 

bleek uit het feit dat hij ons muziek van Queen, Bohemian 

Rhapsody, liet horen, maar dan gespeeld op een kerkorgel. 

Met zijn grote muziekkennis en enthousiasme bood hij ons 

een informatieve muzieksessie aan. Inmiddels hebben zich 

al 20 dames opgegeven voor de muziekclub. 

Met hen wil hij ook bespreken waar de voorkeur naar uit 

gaat en welke thema’s eventueel behandeld gaan worden. 

Donderdagochtend van 10.00 tot 12.00u. op 13 en 27 

oktober, 10 en 24 november, 8 en 22 december 2022 en 19 

januari, 2 en 16 februari en 2 maart 2023. 

Informatie over en aanmelden voor de cursus bij  

Henny Wewer - pamwew@hetnet.nl - 
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Binnenkort worden de fotoalbums op de website verplaatst 

van de homepage naar het ledenmenu. Dit i.v.m. de privacy. 

Daarna zullen nieuwe fotoalbums worden toegevoegd. 

Voor meer info: Marlie Lossie, 0493 440057 of 

marlielossie@gmail.com 

Luisteren naar klassieke Muziek 

Deze cursus gaat definitief van start op donderdag 13 

oktober van 10.00 tot 12.00u. in de zaal naast het 

Protestantse kerkje aan het Speelheuvelplein in Someren. 

De heer Eric Kolen zal ons in 10 donderdagochtenden veel 

vertellen, laten horen en zien over klassieke muziek. 

Info en opgave bij Henny Wewer, pamwew@hetnet.nl 

Leesclub I 

De leesclub staat onder leiding van de heer Loek Plas en 

komt 6x per jaar bijeen in Zalencentrum Centraal.             

Onze volgende bijeenkomst wordt gehouden op vrijdag 28 

oktober, 's middags om 14.00u.                                                

We bespreken het boek ‘Veertig Rozen', geschreven door de 

Zwitser Thomas Hürlimann.  

Volgens ‘DIE ZEIT’ is het een grandioze roman over de 

destructieve kracht van liefde, over de familiegevangenis en 

het onvermijdelijke verglijden van de tijd.                                                                                                                                                                    

Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 

mmcsiebesma@kpnmail.nl                              

Leesclub II    

Wegens omstandigheden ging de bijeenkomst van onze 

leesclub op 23 september niet door. 

Binnenkort zal een nieuwe datum afgesproken worden. 

Onder leiding van Loek Plas bespreken we het boek’ Willem 

die Madoc maakte’ van ‘Nico Dros’. 

De hoofdpersoon is een vondeling, die opgroeit in een 

klooster. Hij wordt daarna schuldig geacht aan het 

vermoorden van een fanatieke monnik. Zijn leven bestaat uit 

vluchten. 

Houd je van lezen? Wij hebben nog een plaatsje vrij in onze 

leesclub. 

Info Toos Maas,  0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl. 
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Museumclub I 

Op 8 oktober gaat onze museumclub naar het Stedelijk 

Museum Breda. We bekijken de tentoonstelling 

‘Nachtvlucht, een ode aan de duisternis’, met werk van Pieter 

Laurens Mol. Pieter is in 1946 geboren in Breda en had in 

deze plaats zijn eerste atelier. Momenteel woont en werkt hij 

in Brussel. Hij exposeerde in binnen- en buitenland.  

Diverse musea, o.a. het Van Abbemuseum en het Stedelijk 

museum in Amsterdam, hebben werk van hem aangekocht. 

Zijn tentoonstelling in Breda kreeg geweldige recensies. Vol 

verwachting gaan we dus naar Breda.  

We vertrekken met de trein van 9.03u vanaf station Heeze. 

Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 

mmcsiebesma@kpnmail.nl.       

Museumclub II 

Museumclub II heeft ook de hele zomer nog genoten van 

streekmusea. Ook om te wennen aan het organiseren nieuwe 

stijl; telkens 2 dames uit de club werkten een museumdag uit. 

Het is ons allen zeer goed bevallen en volgend jaar gaan we 

op de zelfde voet verder. 

Marleen Kuijpers en Wilhelmien Regtien gaan samen de 

laatste museumdag van 2022 verzorgen op donderdag 17 

november. Het programma voor die dag wordt nog 

uitgewerkt. In de volgende nieuwsbrief lezen we er meer 

over. 

Een kort verslag van Wilhelmien Regtien over de 

Museumdag van 22 september 2022. 

Om 10.00u. startten we het programma bij een van onze 

museumvriendinnen met koffie en iets lekkers, in haar 

prachtige appartement met uitzicht op de vroegere 

pastorietuin. 

Met 10 personen bezochten we, onder prachtige 

weersomstandigheden, de kunsttuin in het Toon Kortooms 

park in Griendtsveen.  

Waar we ook in een mooie landelijke ambiance de lunch 

gebruikten. 

Daarna hebben we in museum de Wieger in Deurne, de 

tentoonstelling ‘Vrouwenpalet’ en de tentoonstelling 'In de 

ban van de Aa’ , landschap en figuratieve schilderijen van 

Emelie Jegerings en Jolanda Tielens bezocht. 

Wederom een museumdag 'kort bij huis’, maar mooi en 

informatief en bijzonder gezellig.  

Organisatie van deze dag Maud en Ria: bedankt! 

Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl 
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Kunst-Museumclub III   

Op woensdag 14 september bezochten we het mooie 

Museum W in Weert. 

We kregen een uitgebreide en heel interessante rondleiding 

door de conservator van het Museum, John van Cauteren. 

Een verrassend uitje voor iedereen en zo dicht bij huis!!  

Een aanrader! 

Op woensdag 2 november gaan we naar Rotterdam. 

We bezoeken ’s morgens Het Depot van Museum Boijmans 

van Beuningen, het eerste voor publiek toegankelijke 

kunstdepot ter wereld. We krijgen daar een rondleiding en 

lunchen op het dak van het depot met panoramisch uitzicht 

over de stad Rotterdam. 

’s Middags  brengen we nog een bezoek aan de 

tentoonstelling ‘Roaring Twenties Rotterdam’ in het  

Chabot Museum. 

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 

De in oktober geplande workshops hebben we helaas 

moeten annuleren. 

In november organiseren we o.l.v. Helma Hijink twee 

workshops ‘Kennismaken met aquarelleren’, nl. op 

donderdagmiddag 10 november en vrijdagochtend 11 

november. Deze workshops gaan door. 

Ben je geen lid van de Creaclub maar wil je een keertje 

kennismaken met onze creatieve activiteiten? 

Dan kun ook jij je opgeven voor deze workshops. We 

hebben nog een aantal vrije plaatsen. 

Info Marlie Lossie, 0493 440057 of marlielossie@gmail.com 
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