
 

Beste dames, 

Namens Marie-Thérèse, Marlie, Mieke en Toos voor jullie 

en jullie dierbaren een gezond en gelukkig Nieuwjaar 

toegewenst! 

We kunnen alleen maar hopen dat de wereld om ons 

heen wat minder gewelddadig wordt en veiliger, maar 

helaas hebben we daar weinig of geen invloed op. 

We kunnen er wèl voor zorgen dat we liefde en 

geborgenheid bieden aan de mensen om ons heen. 

Ook binnen onze vereniging is het belangrijk om 

verbondenheid te ervaren, zeker in deze tijd waarin het 

lijkt of we meer naar binnen gekeerd zijn. Wellicht een 

gevolg van de coronatijd waarin we op onszelf 

aangewezen waren. 

Verbondenheid is het woord dat ik in mijn woordjes 

veelvuldig gebruikt heb, het is dan ook een thema wat 

me na aan het hart ligt en waarin ik als voorzitter heb 

willen investeren. 

Ik vond en vind het belangrijk dat ieder lid zich gekend 

en gehoord voelt in onze mooie vereniging. 

Dit is mijn laatste woordje als voorzitter van Vrouwen 

Centraal en ik dank uit de grond van mijn hart iedereen, 

die er aan bijgedragen heeft, dat mijn voorzitterschap 

een verrijking van mijn leven is geweest. 
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In het bijzonder de bestuursleden met wie ik gewerkt 

heb, Toos Maas, Marlie Lossie, Mieke Storms, Marie- 

Thérèse van Kemenade, Ria Smulders, Annie Meeuws, 

Trees Berkers en Ria Maas. 

Zij hebben mij àltijd gesteund en keihard gewerkt. Ik 

heb heel veel aan hen te danken! 

Dank ook aan alle coördinatoren van de sub-clubs voor 

hun grote inzet. De sub-clubs zijn van grote waarde voor 

de vereniging. 

En last but not least, dank aan alle prachtige leden van 

onze vereniging, voor hun trouw, gezelligheid en 

medewerking. 

Ik vond het een eer om jullie voorzitter te zijn! 

Lieve groet en tot ziens. 

Ine 

Dankzij de opbrengst van de kerstcollecte tijdens onze 

jaarlijkse kerstbijeenkomst hebben we een bedrag van  

€ 560,00 kunnen overmaken naar Stichting Tamsarya van 

Trees van Rijsewijk. 

Namens Trees: heel hartelijk dank voor dit mooie 

bedrag!! 

Paula Verstappen, Bertie van Houts, Dorothé van Breugel 

en Bianca Nelissen hebben zich aangemeld als lid van 

onze vereniging.  

Dames van harte welkom! 

Acht leden hebben zich m.i.v. 1 januari 2023 afgemeld als 

lid. 

Onze vereniging telt per 1 januari 2023 130 leden. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst  

Met interactieve lezing ‘Glimlach om jezelf’   
- Karakterdiagnose - door Margot van de Plas -  
- docente en gelaatsdeskundige - 

Vrijdag 6 januari 2023 14.00u Hotel Centraal 

Deze vrijdag nodigen we al onze leden uit om een toost uit 

te brengen op het nieuwe jaar 2023! 

Ook gaan we luisteren naar de presentatie ‘Glimlach om 

jezelf’ van Margot van der Plas. 

Hierbij haar introductie op deze lezing. 

“Hoe gaat het met jou? Je huid en je haar geven het 

antwoord, echt waar! 

Als je wilt weten wat jouw gezicht vertelt over jouw 

persoonlijkheid, kom dan vooral naar deze lezing. Ik 

vertel je wat zo bijzonder is aan jouw lengte, je ronde en 

fijne vormen, je wenkbrauwen, ogen, neus, oren, ogen 

en ook je glimlach. Begrijp jezelf en de mensen om je 

heen, want mensenkennis begint bij zelfkennis. 

Plastische chirurgie, traumatische ervaringen, DNA en 

allerlei persoonlijke gebeurtenissen laten sporen na in 

het gezicht.  

Wat zijn jouw eigenaardigheden en competenties en 

welke hebben de mensen om je heen? Wil je snel inzicht 

in iemand bij een eerste ontmoeting: is iemand een 

denker of doener, een prater of luisteraar of vormgever?  

In de hand-out die je krijgt aangereikt staan, als 

kennismaking met de karakterkunde, oefeningen die we 

samen bespreken. 

Neem een pen en vooral een spiegeltje mee! 

Tijdens deze lezing staan alle aanwezigen centraal”. 

Voor meer informatie: karakterdiagnose.nl. 

De boeken van Margot zijn na deze lezing verkrijgbaar 

met een flinke korting. 

Theeproeverij door 

Wilma Prins - Theesommelier - 

Woensdag 25 januari 14.00u Zaaltje naast Protestantse 

Kerk Someren Speelheuvelplein 6 

Wilma is lid van onze vereniging en heeft een opleiding tot 

theesommelier gevolgd. 

Zij is specialist op het gebied van thee en thee zetten. Als 

theesommelier heeft zij veel kennis van de verschillende 

theesoorten, de landen van herkomst en het productieproces. 
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“De meeste mensen zetten thee met een zakje: even 

hengelen in een mok of kop met heet water en klaar. 

Maar thee is zo veel meer dan wat er in dat zakje zit. 

Samen gaan we verschillende soorten thee proeven. 

Ondertussen leren we wat meer over de weg die een 

theeblaadje aflegt tot aan je kopje en het verschil tussen 

‘echte’ thee en een infusie. 

Graag tot ziens op woensdag 25 januari! 

Vriendelijke groet, Wilma” 

20 Dames kunnen deelnemen aan deze theeproeverij. 

Aanmelden graag vóór zondag 15 januari a.s. via 

vrouwencentraal@gmail.com of telefonisch - Mieke Storms - 

0493 494796.  

Er zijn geen kosten verbonden aan de proeverij. 

Jaarvergadering 

Dinsdag 7 februari 14.00u Hotel Centraal Someren 

De uitnodiging voor deze jaarvergadering krijgen jullie in 

januari toegestuurd. 

Ine Acda, voorzitter en Toos Maas, ledenadministratie, zijn na 

8 jaar aftredend als bestuurslid. 

Geopolitieke Spanningen tussen Rusland, Oekraïne, het 

Westen en de NAVO 

Lezing door Marie-Thérèse ter Haar - Ruslanddeskundige 

Donderdag 23 februari 20.00u  

Let op!! Lezing in Zaaltje naast de Protestantse Kerk, 

Speelheuvelplein 6 Someren. 

De informatiestromen die ons land bereiken wat Oekraïne 

en Rusland betreft, worden met een Westerse pet op 

bekeken.  

Maar heeft het Westen ook boter op zijn hoofd?  

Waarom voelt Rusland zich omsingeld door de NAVO? 

Hoeveel Amerikaanse inmenging was er in Oekraïne? 

Wat betekende de Maidan-revolutie in Kiev voor het 

Westen, maar ook voor Rusland?  

De belangrijkste frustratie van de Russen is de 

uitbreiding van de NAVO in Oekraïne. Zonder kennis 

hiervan zullen Westerlingen moeilijk de hieruit 

voortkomende Oost-West crisis en de Krim-annexatie 

kunnen begrijpen.  

Na 2014 verslechterde de verhouding van Rusland en 

het Westen in rap tempo en werd Rusland in de armen 

van China gedreven.  
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Drs. Marie-Thérèse ter Haar probeert als Rusland- en 

Oost-Europa-deskundige nuances aan te brengen in het 

complexe Oost-West verhaal. 

Introducees zijn welkom, zij betalen € 5,00. 

Woensdag 15 maart  

Start cursus Filosofie  

‘Twee geniale Vrouwen: over de filosofie en levenskunst 

van Simone de Beauvoir en Simone Weil’ 

Vier tweewekelijkse cursusochtenden: 

15 en 29 mrt - 12 en 26 april van 10.00 tot 12.00u 

Door Nelleke Canters 

Omschrijving van de cursus 

Simone De Beauvoir (1908-1986) en Simone Weil 

(1909-1943) zijn leeftijdgenoten en studeerden beiden aan 

de universiteit van Parijs. Ze beleefden dezelfde dynamische 

periode in dezelfde stad: Parijs in de jaren twintig en dertig. 

Toch zullen beide vrouwen een geheel eigen filosofie en de 

daarbij behorende levenskunst ontwikkelen.  

In Simone de Beauvoir’s filosofie draait alles om de vrijheid, 

het Worden. Vrijheid is niet het bezit van mannen en is niet 

een probleem van vrouwen. Zoals velen weten was De 

Beauvoir belangrijk in de strijd van vrouwen om gelijke 

rechten en waardering. Haar belangrijke werk ‘De Tweede 

sekse’ kwam als gevolg hiervan tot stand.  

Een werk dat nog steeds actueel is en belangrijk. 

Simone Weil kenmerkt zich door een grote betrokkenheid 

op de wereld, hetgeen zich toont zowel in haar filosofie als 

in haar daden. Zij is wars van iedere kamergeleerdheid  

hetgeen niet alleen blijkt uit haar sympathie voor de arme 

arbeidende klasse, maar ook uit haar werk in fabrieken waar 

zij werkte om het barre leven daar beter te leren kennen.  

De latere jaren van haar leven worden gekenmerkt door een 

diepe liefde voor de mens. De brieven uit die periode geven 

blijk van een groot inzicht in de oorzaken van menselijk leed. 

Zij zoekt en vindt oplossingen die momenteel als zeer 

belangrijk worden gevonden voor het opheffen van alle 

onrust en oorlogen die door de wereld razen.  

De diepte van Weil’s filosofie en leven maakt stil en laat een 

blijvende invloed achter. 

Je kunt je nu al aanmelden voor deze cursus via  

vrouwencentraal@gmail.com of telefonisch - Mieke Storms - 

0493 494796.  
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Woensdag 30 november  

Excursie Trainingscentrum Teun & Paul 

Angelique van der Weerden ontving 32 dames met koffie 

en thee in de hal van het trainingscentrum, waarna Paul van 

der Weerden in de sportzaal een heldere, vlot gebrachte 

presentatie hield over zijn diverse werkzaamheden als 

fysiotherapeut, mede-eigenaar van leefstijl-coaching bij 

bedrijven, Natuurlijk Bewegen (voor kinderen) en alles wat 

met leefstijl te maken heeft. 

Waar  in het verleden eerst medicatie ingezet werd bij  

medische problemen denkt  Paul dat dit anders kan. De 

missie van Paul is dat er eerst gekeken wordt naar de 

leefstijl van mensen m.b.t. voeding en beweging. Daar valt 

volgens hem heel veel winst te boeken. 

Dat bewegen niet ingewikkeld hoeft te zijn blijkt wel uit het 

feit dat een wandeling van 30 minuten ook al veel 

gezondheidswinst oplevert, zowel fysiek als mentaal. 

Ook onze voeding hoeft niet ingewikkeld te zijn, gebruik 

verse producten van eigen bodem met extra aandacht voor 

eiwitten. 

Ook een leven met voldoende prikkels en sociale contacten 

zijn belangrijk voor ons welzijn. 

Het was een heel interessante en leerzame presentatie, die 

afgesloten werd met een rondje langs diverse apparaten, 

waarbij enkele leden lieten zien wat de werking ervan is. 

Zaterdag 10 december  

Schrijfactie Amnesty International  

Het was een klein clubje van zes leden dat brieven en 

kaarten schreef voor de schrijfactie van Amnesty. 

Dit jaar werd deze activiteit gehouden in de bibliotheek, 

waar we gastvrij ontvangen werden. 

De medewerkers van de bibliotheek ondersteunden de 

actie van harte en boden alle hulp aan. 

Weinig deelnemers, maar…… elke brief of kaart telt en 

kan een leven veranderen.  

Zoals het leven van het Chinese meisje Chow Hang-

Tung. Ze heeft inmiddels het beroep gewonnen tegen 

haar veroordeling vanwege het ‘promoten’ van een 

ongeoorloofde bijeenkomst. 

Aan de dames die meeschreven, heel hartelijk dank. 

Donderdag 15 december 
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Lezing over de geschiedenis van de kerststal  

Jan Schippers - docent kunstgeschiedenis - 

Meer dan 40 dames genoten van deze door Jan ingelaste 

lezing over het ontstaan van de Kerststal. 

De oudste afbeeldingen dateren uit de derde eeuw na 

Christus met een liggende Maria met kerstkind in een grot. 

Pas in de 14e. eeuw veranderde de grot in een stal en nog 

later werd Maria afgebeeld, knielend voor de kribbe. 

Het was weer een boeiende lezing met veel leuke en 

verrassende anekdotes en afbeeldingen uit vroegere tijden. 

Kerstbijeenkomst 

Vrijdag 16 december 2022 10.30u 

Het bestuur verwelkomde 63 dames met koffie/thee en een 

mini-eclair. Meteen heerste er al een fijne, opgewekte sfeer, 

blij, dat we elkaar weer konden ontmoeten na twee corona-

jaren. 

In het welkomstwoordje van Ine citeerde ze Leon van Dijck, 

coördinator t.b.v. dagbestedingsactiviteiten van de 

asielzoekers. De vele negatieve reacties destijds op de komst 

van de vluchtelingen liet ook veel leden van Vrouwen 

Centraal niet onberoerd. Leon liet ons weten dat al 70 

vrijwilligers hun hulp hadden aangeboden. Mooie initiatieven 

zijn ontplooid, kortom ook positieve geluiden! 

Inge Frimout verzorgde vervolgens in een sfeervol 

aangeklede zaal een prachtig kerstconcert op de harp, waarin 

ze ons ook uitnodigde om een kerstlied mee te zingen.  

Tijdens de pauze werden een kerstkaart en het nieuwe 

jaarprogramma uitgedeeld aan de leden. 

Vervolgens genoten we van een mooi verzorgde kerstlunch. 

De kerstcollecte die  dit keer werd gehouden t.b.v. de 

stichting Tamsarya van Trees van Rijsewijk, bracht maar liefst  

€ 460,00 op. 

We kunnen terugkijken op een fijne  en sfeervolle 

kerstbijeenkomst. 

Inmiddels zijn de fotoalbums op de website van onze 

vereniging  verplaatst naar het ledenmenu. 

Met de jullie bekende inloggegevens kun je de fotoalbums 

bekijken door in te loggen in het ledenmenu links op de 

homepage en/of via de module ‘Fotoalbums’ rechtsonder 

op de  homepage. 
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Voor meer info: Marlie Lossie, 06 14105132 

marlielossie@gmail.com 

Luisteren naar klassieke Muziek  

Op donderdag 19 januari vervolgen we met 25 dames de 

cursus ‘klassieke muziek beluisteren’. 

Eric Kolen heeft een grote muziekkennis. Door woord, geluid 

en beeld wil hij deze met ons delen en brengt hij veel mooie 

werken tot leven. 

Het rustige zaaltje bij de protestantse kerk leent zich hier 

goed voor. 

De volgende data zijn: 19-01 - 02-02 - 16-02 en 02-03-2023. 

Info Henny Wewer pamwew@hetnet.nl  

 

Leesclub I 

Onze leesclub staat onder leiding van Loek Plas en komt 6x 

per jaar bijeen in hotel Centraal. Op 20 januari bespreken we 

het boek ‘Geen Tijd verliezen’, geschreven door Jolande 

Withuis. Deze roman gaat over het leven van de schilder 

Jeanne Bieruma Oosting, die leefde van 1898-1994. Ze was 

een telg uit een adellijke Fries geslacht en slaagde erin, 

ondanks het verzet van vooral haar vader, het leven te leiden 

van een volwaardig kunstenaar. Ter gelegenheid van het 

verschijnen van deze biografie, werden in 2022 in maar liefst 

5 Nederlandse musea tentoonstellingen aan haar werk 

gewijd.   

Het volgende boek dat we lezen is ‘Het geknetter van de 

Sterren’, geschreven door Jón Kalman Stefansson. De datum 

van deze bijeenkomst is nog niet bekend.  

Voor Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 

mmcsiebesma@kpnmail.nl                              

Leesclub II   

Onder leiding van Loek Plas bespreken we op vrijdag 13 

januari om13.30 u. het boek ‘Het geknetter in de sterren’ 

van Jón Kalman Stefánsson. 

Een familieroman over vier generaties, van een van de 

bekendste IJslandse schrijvers. Over liefde, tijd en 

onverbrekelijke banden….. 

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 dinsdag 14 februari reizen we naar Venlo en bezoeken 

daar Museum van Bommel van Dam. Dit museum heeft een 

prachtige collectie moderne kunst.  

Momenteel tonen zij de grote overzichtstentoonstelling ‘Melle 

- Schilder van een andere Werkelijkheid’. Melle 

Oldeboerrigter werd geboren in Amsterdam en leefde daar 

van 1865 - 1947. Hij is autodidact en wordt beschouwd als de 

enige echte Nederlandse surrealist, maar wilde daar zelf niet 

bij horen. Hij vond zichzelf een navolger van Jeroen Bosch. 

Zijn werk doet daar inderdaad sterk aan denken. We 

vertrekken met de trein van 10.05u, vanaf station Deurne. 

Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 

mmcsiebesma@kpnmail.nl.       

Museumclub II 

De dames van museumclub II willen graag volgend jaar 

doorgaan met het om beurten organiseren van een 

museumdag.  

Jeannine Valk en Thea Verhagen zorgen samen voor het 

eerste museumuitstapje in het nieuwe jaar. Daarover volgt 

meer informatie. 

Namens alle dames van museumclub II wens ik iedereen alle 

goeds voor 2023!!! 

Ria Maas 

Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl 

Kunst-Museumclub III   

In januari gaan we op vrijdag 20 januari naar het 

Noordbrabants Museum in den Bosch voor een bezoek aan 

de tentoonstelling van Wim Delvoye, Labour of Love. 

Op woensdag 15 februari bezoeken ook wij het Museum 

van Bommel en van Dam in Venlo o.a. voor de 

tentoonstelling van Melle Oldeboerrigter. 

Steeds meer dames melden zich aan voor Kunst-

Museumclub III. 

Onder andere i.v.m. de maximale groepsgroottes voor 

rondleidingen en stadswandelingen gaan we meestal met 

maximaal 15 dames op stap. 

Afhankelijk van het totale aantal nieuwe aanmeldingen 

bekijken we komend jaar of er een nieuwe museumclub kan 

worden opgericht.  

Heb je interesse om coördinator te worden van een nieuwe 

museumclub? Laat het ons weten! 
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Info Anneke van Zanten, 0493 473859, anneke@xantoute.nl 

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

Zondagclub 

De zondagclub 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.                   

Onze groep bestaat uit 7 dames en we willen deze groep 

niet verder uitbreiden.  

Zijn er nog dames die interesse hebben om een nieuwe 

groep op te richten? Meld dit dan aan het bestuur. 

Info Riky Muhren 0493 491398. 

CREA club 

Met 8 dames hebben we op dinsdag 13 december een 

kerstworkshop gevolgd bij Corine Swinkels van Atelier 

Sfeermomenten in Asten. 

Het was een gezellige en leerzame ochtend.  

Iedereen ging met een mooi kerststuk naar huis. 

Zeker voor herhaling vatbaar! 

Bij voldoende belangstelling organiseren we op 

donderdagmiddag 9 en vrijdagochtend 10 februari 2023 

o.l.v. Helma Hijink weer twee workshops aquarelleren. 

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