
 

Dag dames, 

Na lang aarzelen heb ik onlangs toegestemd om voor leden 

van de Past Rotarian Club Helmond-Peel een presentatie 

over onze vereniging te houden.  

Het  thema van deze middag was ‘Verandering’. 

Enkele leden, wiens echtgenotes bij Vrouwen Centraal lid 

zijn, was opgevallen hoe dynamisch en actief onze 

vereniging is. 

Daar, waar bij veel clubs het ledenaantal terugloopt en 

verenigingen worden opgeheven, zoals onlangs de KVG’s 

Boekel, Bergeijk en ’s Hertogenbosch, groeit het ledenaantal 

bij Vrouwen Centraal nog steeds. 

Dit is op de eerste plaats te danken aan onze actieve, 

betrokken en gezellige leden, het harde werken van het 

bestuur en ‘last but not least’ de geweldige sub-clubs, die 

veel leden aan onze vereniging binden. 

We mogen trots zijn dat we samen zo’n prachtige vereniging 

vormen, want ik blijf het zeggen: 

 “Vrouwen Centraal, dat zijn we allemaal samen!” 

Ine Acda 
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Afgelopen weken hebben we maar liefst vijf nieuwe leden 

mogen verwelkomen! 

Willy Grondhuis, Bernadette Raijmakers, Carien Loomans, 

Mariëtte Driessen en Marleen Hurkmans zijn lid geworden 

van onze vereniging. 

Dames, van harte welkom! 

De Rabo ClubSupport aktie 2022 heeft € 136,49 

opgebracht. 

Bedankt aan iedereen die de moeite heeft genomen om op 

onze vereniging te stemmen. 

Marie-Thérèse van Kemenade 

Donderdag 17 november 

Lezing ‘Vrouwen in de Kunst’ 

Karin Haanappel - Kunsthistorica - 

Let op:!! Lezing is om 20.00u. in het zaaltje naast de 

Protestantse Kerk, Speelheuvelplein 6 in Someren. 

Koffie en thee s.v.p. contant afrekenen á € 1,50. 

Karin Haanappel is een zelfstandig en onafhankelijk 

onderzoeker, auteur en docent. Na het behalen van haar 

doctoraal in algemene letteren & kunstgeschiedenis aan de 

Universiteit Utrecht met een scriptie over de Franse 

beeldhouwster Camille Claudel, is ze in 1994 begonnen met 

haar onderzoek naar de (vergeten) vrouwelijke kunstenaars. 

Hoewel haar focus aanvankelijk op de negentiende eeuw 

lag, heeft ze zich door de jaren heen gespecialiseerd in 

kunst & cultuur van de prehistorie tot het modernisme.  

Karin Haanappel is een veelgevraagd spreker voor lezingen 

en radio-interviews.  

Meer over Karin, KLIK HIER en 

https://www.kunstgeschiedenisacademie.nl/kunsthistorica-

karin-haanappel/ 

Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00 
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Woensdag 30 november  

Excursie Trainingscentrum Teun & Paul  

14.00u. Verdonckstraat 2 Someren 

We krijgen een rondleiding in het trainingscentrum en een 

lezing door Paul van der Weerden. 

Graag opgeven vóór zaterdag 26 november per mail: 

vrouwencentraal@gmail.com 

We verzamelen om 13.50u. in het sportcentrum. 

Mijn naam is Paul van der Weerden. Gelukkig getrouwd met 

Angelique en trotse vader van drie dochters.                  

Eigenaar van Praktijk voor fysiotherapie Paul van der 

Weerden en Trainingscentrum Teun & Paul.                  

Daarnaast ben ik mede-eigenaar van BIVO coaching 

(leefstijl-coaching bij bedrijven) en Natuurlijk Bewegen 

(beweegprogramma voor kinderen).                                     

Verder houd ik regelmatig presentaties m.b.t. voeding en 

bewegen en alles wat met leefstijl te maken heeft.  

Graag neem ik jullie mee in de nieuwste ontwikkelingen op 

gebied van leefstijl en hoe je zelf op een eenvoudige manier 

je eigen keuzes kunt maken op gebied van bewegen, 

voeding en ontspanning om een zo energiek mogelijk leven 

te houden.  

Hopelijk zal ik jullie op woensdag 30 november ontmoeten! 

Tot dan. 

Groet Paul  

OPROEP 

 Ik ga graag naar de film, maar liever niet alleen… 

We horen binnen onze vereniging geluiden dat er dames 

zijn, die graag naar de film gaan, b.v. naar de filmavonden in 

de Ruchte, maar dit liever niet alleen doen. 

Heb ook jij zin in een maandelijks filmavondje?  

Stuur ons een berichtje via e-mail, 

vrouwencentraal@gmail.com, wij brengen jullie met elkaar in 

contact! De afspraak kun je dan zelf regelen. 

 Kerstworkshop bloemschikken 

Er zijn nog plaatsen vrij voor de kerstworkshops die de 

Creaclub bij voldoende deelname organiseert op  dinsdag 

13 december om 10.30u. en om 19.30u bij Corine Swinkels 

van Atelier Sfeermomenten in Asten (klik op het 

onderstreepte gedeelte). 

We gaan een mooi kersttafelstuk maken.  

Kosten € 45,00 incl. koffie/thee met iets lekkers. 

Inlichtingen en aanmelden vóór maandag 7 november 

bij Marlie Lossie marlielossie@gmail.com of 0614105132 
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Vrijdag 30 september  

Ontmoetingsdag 

59 Dames werden in de Platte Vonder in Someren- Eind 

verwelkomd met koffie / thee en een lekker stuk gebak. 

De activiteit die volgde zorgde voor hilariteit, maar er was 

ook enige scepsis, want een zangworkshop?!…….  

Dat had niemand verwacht! 

Carolien van der Hulst, afgestudeerd aan het conservatorium 

in Maastricht en docente muziek aan het Carolus Borromeus 

College in Helmond nam ons op sleeptouw. 

Met haar enthousiasme en complimenten aan onze vocale 

kwaliteiten leerde ze ons een Spaans lied.  

Daarna hadden we al onze concentratie nodig om niet in de 

knoop te raken met de uitspraak van het Afrikaanse lied van 

Miriam Makeba.  

Na de pauze begeleidde ze ons op de piano tijdens enkele 

meezingers. 

Het was een gezellige, ongedwongen activiteit, waarna we 

samen genoten van een heerlijke en mooi verzorgde lunch. 

Helaas was het niet mogelijk om af en toe van plaats te 

wisselen.  

We kunnen terugkijken op een geslaagde ontmoetingsdag! 

Donderdag 6 oktober  

Start Cursus Kunstgeschiedenis 

Docent Jan Schippers, 32 leden van Vrouwen Centraal en 4 

leden van Heeren van de Peel zijn vol enthousiasme gestart 

met een nieuwe cursus kunstgeschiedenis. 

Dit keer met als thema ‘(Het ontstaan van) De Moderne 

Kunst’. 

Maandag 10 oktober 

Lezing ‘Wat is filosofie’ door Nelleke Canters 

Nelleke Canters verzorgde voor ons op deze avond een zeer 

interessante lezing met als thema ‘Wat is filosofie?’.     

Nelleke heeft een eigen ‘Centrum voor Filosofie en Kunst’ in 

Budel en verzorgt ook lezingen/cursussen voor de HOVO 

(Stichting Hoger Onderwijs voor Ouderen).  

Met haar vlotte verteltrant loodste ze ons door de 

geschiedenis van de filosofie. 

Deze geschiedenis is zo veelomvattend, dat Nelleke enkel 

een tipje van de sluier kon oplichten.  

Genoeg stof in ieder geval om 36 mensen, waaronder twee  

introducés, een boeiende en interessante avond te 

bezorgen. 
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Woensdag 26 oktober 14.00u. 

Excursie Vogelasiel Someren                                                   

I.v.m. met de in deze regio heersende vogelgriep hebben 

wij de excursie naar het Vogelasiel helaas  moeten 

annuleren. 

We hopen deze activiteit op een ander tijdstip weer in ons 

programma op te nemen. 

Voor meer info: Marlie Lossie, 06 14105132 

marlielossie@gmail.com 

Luisteren naar klassieke Muziek 

Inmiddels hebben 25 dames alweer twee 

donderdagochtenden de cursus ‘Klassieke muziek 

beluisteren’ gevolgd. 

Na bijna 30 jaar Josine Dusseljee was het even wennen, 

maar Eric Kolen is een goede opvolger met een grote 

muziekkennis. Hij laat ons op verrassende wijze genieten van 

mooie werken in verschillende uitvoeringen, ondersteund 

door beeldmateriaal. 

Het zaaltje bij de Protestantse Kerk leent zich hier uitstekend 

voor. 

De volgende bijeenkomst vindt plaats op 10 november. 

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

Leesclub I 

De leesclub staat onder leiding van Loek Plas en komt zes 

keer per jaar bijeen.                                                                            

Het volgende boek dat besproken gaat worden is: ‘Geen tijd 

verliezen', geschreven door Jolande Withuis. De datum van 

deze bijeenkomst is nog niet bekend 

Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 

mmcsiebesma@kpnmail.nl                              

Leesclub II    

Onder leiding van Loek Plas bespreken we op vrijdag 

18 november om 13.30 u. het boek ‘Geen tijd verliezen’ 

van Jolande Withuis. 
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De biografie van een kunstenares die met alle normen 

brak. Een interessant verhaal over een vrijgevochten 

vrouw met een bijzondere afkomst.  

Erg boeiend en het leest als een trein. 

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

leesclub. 

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

Museumclub I 

Onze museumclub heeft voor de maand november geen 

uitstapje op het programma staan, maar op dinsdag 13 

december gaan we naar Venlo, naar de expositie van werk 

van Melle Oldeboerrigter.  

Meer hierover in de nieuwsbrief van december.  

Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 

mmcsiebesma@kpnmail.nl.       

Museumclub II 

Donderdag 17 november sluiten we het jaar af bij twee 

musea in onze buur- en bijna-buurgemeentes. 

In de voormiddag bezoeken we het Museum Klok & 

Peel in Asten en in de namiddag het Weverijmuseum in 

Geldrop.  

We proberen er weer een interessant uitje van te 

maken, ondersteund door rondleiders van de musea.  

Marleen Kuijpers en Wilhelmien Regtien zijn dit keer de 

organisatoren. 

Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl 

 

Kunst-Museumclub III   

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 
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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 

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

workshops ‘Kennismaken met aquarelleren’, nl. op 

donderdagmiddag 10 november en vrijdagochtend 11 

november.  

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.  

Info Marlie Lossie, 06 14105132 of marlielossie@gmail.com 
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