
 

Beste dames, 

In de vorige nieuwsbrief stond het laatste woordje van Ine 
Acda als voorzitter.  
Ine heeft zich steeds met veel enthousiasme en 
bevlogenheid ingezet voor ons allemaal.  
Tijdens de druk bezochte jaarvergadering hebben we van 
haar en van Toos Maas, ledenadministratie, afscheid 
genomen. 
Wij hebben veel aan hun beider inzet te danken.  
Vrouwen Centraal is mede dankzij hun inbreng een 
bloeiende vereniging met een gevarieerd jaarprogramma. 
Ine heeft de voorzittershamer aan mij overgedragen en ook 
ik zal mij inzetten om samen met jullie en de andere 
bestuursleden deze mooie vereniging verder te laten 
bloeien. 

Na meer dan 30 jaar gewerkt te hebben op het terrein van 
personeel en organisatie bij verschillende non-profit 
organisaties, ben ik in 2021 met pensioen gegaan. 
Sinds 1998 woon ik in de gemeente Someren.  
Na mijn verhuizing naar Someren ben ik enkele jaren als 
Hoofd P&O Gemeente Someren werkzaam geweest. Voor en 
na die tijd heb ik buiten Someren gewerkt. 
Na mijn pensionering ben ik lid geworden van Vrouwen 
Centraal.  

Al jaren ben ik ook geïnteresseerd in alles wat met thee en 
theedrinken te maken heeft. 
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Inmiddels heb ik de opleiding tot theesommelier afgerond 
en geniet ik graag samen met anderen van het proeven van 
thee.   

Ine heeft als voorzitter veel geïnvesteerd in het thema 
verbondenheid. Verbinding maken met elkaar en met de 
wereld om ons heen bereiken we o.a. door samen dingen te 
ondernemen. Zo leer je elkaar beter kennen en kun je elkaar 
beter begrijpen. 
Zonder ‘samen' is er geen ontmoeten, geen verbinding en 
ook geen vereniging. 

Ik vind het een eer jullie voorzitter te mogen zijn.  
En ik kan dat alleen samen met mijn mede-bestuursleden en 
met jullie als leden. 

Graag tot ziens tijdens een van onze komende activiteiten! 

Hartelijke groet, 

Wilma Prins 

Even voorstellen…  

Mijn naam is Tonnie van der Vleuten en ik woon sinds 
2011 in Heusden. Daarvoor woonde ik 31 jaar in Someren 
waar mijn man en ik een winkel runden in de Postelstraat. 
Sinds 2017 ben ik lid van Vrouwen Centraal. 
Via Anneke van Zanten hoorde ik van de museumclub, dit 
sprak me enorm aan en ik werd lid van Vrouwen Centraal. 
In de loop der tijd ben ik met veel plezier, steeds meer 
lezingen en  cursussen gaan bezoeken.  
Ik maakte kennis met een club van vrouwen, die zeer 
breed geïnteresseerd zijn en dit graag samen delen.  
Elk jaar wordt er weer een mooi programma 
gepresenteerd. 
Toen ik gevraagd werd voor een bestuursfunctie bij deze 
vereniging wilde ik daar graag mijn steentje aan 
bijdragen. 
Binnen het bestuur houd ik me bezig met de 
ledenadministratie en de PR.  
Het begin is gemaakt en ik heb er zin in. 

Groet, 

Tonnie van der Vleuten 
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Donderdag 23 februari 20.00u 
Geopolitieke Spanningen tussen Rusland, Oekraïne, het 
Westen en de NAVO 
Lezing door Marie-Thérèse ter Haar - Ruslanddeskundige 
Let op!!  
Lezing in Zaaltje naast de Protestantse Kerk, 
Speelheuvelplein 6 Someren. 
Meer info in de nieuwsbrief van jan-febr. en op de website 
Vrij toegankelijk voor alle leden.  
Introducees zijn welkom, zij betalen € 5,00. 
 
Woensdag 1 maart 14.00u  
Theeproeverij met Wilma Prins - Theesommelier - 
Zaaltje naast Protestantse Kerk Someren 
Speelheuvelplein 6 
I.v.m. de grote belangstelling is besloten een tweede 
theeproeverij te organiseren o.l.v. Wilma Prins, 
theesommelier en sinds kort ook onze onze voorzitter. 
Er zijn nog enkele vrije plaatsen. 
Opgeven via vrouwencentraal@gmail.com 
Voor meer info zie nieuwsbrief van januari-februari. 

Dinsdag 7 maart 14.00u  
Let op!! In het jaarprogramma stond 20.00u 
‘Wereldvrouwen’ - Digitale presentatie door  
Robert van Eck n.a.v. Internationale Vrouwendag 
Hotel Centraal Someren 
Vrouwen die de wereldgeschiedenis hebben beïnvloed.  
De tijd waarin zij leefden, hun privéleven en hun prestaties. 
Veel komt voorbij tijdens deze lezing; historie, cultuur, 
medische ontwikkelingen, apartheid, kunst, 
vrouwenkiesrecht en onbaatzuchtige dienstbaarheid. 
12 Vrouwen die de geschiedenis hebben beïnvloed. 
 De tijd waarin zij leefden, hun leven en vooral hun werk. De 
mooiste, ontroerendste en vrolijke verhalen.  
Alles komt tot leven door de mooie afbeeldingen, animaties 
en films.  
We kijken o.a. naar het bijzondere leven en werk van Jeanne 
d’Arc, Marie Curie en prinses Diana, Hildegard von Bingen, 
Florence Nightingale en moeder Theresa. 
De presentatie is professioneel gemaakt met prachtige 
afbeeldingen en video’s, ondersteund door gesproken tekst 
en bijbehorende muziek. 
Introducees zijn welkom, zij betalen € 5,00. 
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Woensdag 15 maart 10.00u 
Start cursus Filosofie door Nelleke Canters  
Let op!! 
Eerste bijeenkomst woensdag 15 maart in zaaltje naast 
Protestante Kerk - Speelheuvelplein 6 - Someren 
Overige cursusochtenden 29 mrt - 12 - 26 april van 
10.00 tot 12.00u in hotel Centraal 
Meer info in de nieuwsbrief van januari-februari  
Opgeven kan nog via vrouwencentraal@gmail.com 

Woensdag 22 maart 14.00u 
Excursie Raymakers ‘Royal Dutch Textile Mills’ Helmond 
‘Zelfs the Queen zat op Helmonds Velours’ 
Weinig bedrijven kunnen bogen op een trotse geschiedenis 
als Koninklijke Nederlandse Textielfabrieken J.A. Raymakers & 
Co BV.  
Raymakers maakt deel uit van het Nederlandse 
textielerfgoed. Haar ervaring in de productie van textiel gaat 
terug tot 1773. Sindsdien is een schat aan ervaring opgedaan 
in het spinnen, weven en afwerken van vele soorten textiel.  
Al bijna 250 jaar hebben ze een lange traditie van 
verantwoordelijkheid nemen voor de mensen, voor de 
lokale samenleving, voor het milieu en in de markten waarin 
zij actief zijn. 
Als marktleider in effen katoenen fluweel zijn zij al in 2006 
begonnen met het gebruik van biologisch katoen voor een 
fluweel van gordijn- en meubelstof. 
Het complex van de Koninklijke Textielfabrieken J. A. 
Raymakers & Co bevat twee gebouwen met monumentale 
status; het oorspronkelijke fabrieksgebouw uit 1926 aan de 
Kanaaldijk N.W. en het fabrieksgebouw met watertoren uit 
1951-1952.
Meer informatie over deze mooie en interessante fabriek 
vinden jullie op hun website, klik hier. 
We krijgen 22 maart een algemene introductie over de 
fabriek en daarna een rondleiding in de bedrijfshal. 
Graag opgeven vóór 15 maart a.s. via 
vrouwencentraal@gmail.com 
Vermeld ook even of je kunt rijden. 
We verzamelen om 13.15u. op het parkeerterrein van de 
Ruchte. Daarna rijden we naar Helmond, Kanaaldijk NW 61. 
Aan deze excursie zijn geen kosten verbonden. 
Wel vragen we degenen die met iemand mee rijden € 2,50 
reiskosten te betalen aan de chauffeur. 
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Nieuwjaarsbijeenkomst  
Vrijdag 6 januari 
Met interactieve lezing ‘Glimlach om jezelf’   
- Karakterdiagnose - door Margot van de Plas -  
Samen met 59 dames hebben we deze middag getoost op 
het nieuwe jaar. 
Margot van der Plas liet ons vervolgens, met een glimlach en  
met andere ogen, kijken naar onze gezichtsuitdrukkingen. 
Het was fijn weer met zoveel dames bij elkaar te kunnen zijn 
en het nieuwe jaar 2023 in te luiden. 

Theeproeverij door 
Wilma Prins - Theesommelier - 
Woensdag 25 januari  
Bestaat het zetten van thee voor velen uit het op en neer 
bewegen van een theezakje in heet water, zo niet bij de 
theeproeverij die theesommelier Wilma Prins hield voor 20 
leden van Vrouwen Centraal. 
Voor iedereen had Wilma een apart glaasje, waarin steeds 
een andere soort thee werd geschonken.  
Te beginnen met groene thee afkomstig uit de Azoren, 
China en Japan. Gevolgd door zwarte thee uit de Azoren, 
Myanmar en China. 
Voordat de thee geproefd werd liet Wilma ons de 
theeblaadjes ruiken en deelde zij haar kennis m.b.t. thee 
met ons. 
Niet alleen de soort thee is van belang voor de 
smaakbeleving, ook de temperatuur van het water speelt 
een rol.  
Dat bleek wel uit het feit dat de echtgenoot van Wilma werd 
ingezet als ‘chef water’, zodat elke thee overgoten werd met 
water op de juiste temperatuur en verdeeld in aparte 
kannetjes. Elke tafel kreeg een eigen kannetje thee.  
De logistiek rondom het theegebeuren was perfect en 
tussen het proeven door beantwoordde Wilma de vragen, 
zodat het een hele ongedwongen, gezellige, maar zeer 
informatieve middag werd. 
Zoals al eerder vermeld in deze nieuwsbrief wordt i.v.m. de 
grote belangstelling voor deze proeverij op woensdag 1 
maart a.s. om 14.00u. een tweede middag theeproeven 
georganiseerd. 
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Vrouwen Centraal  
door de ogen van Jubilaris 
Jannie van Leeuwen 

Bedankt Jannie!! 

V ereniging 

R espect voor elkaar 

O ndernemend 

U itstekend 

W arm gevoel 

E nergiek 

Neutraal 

C lose met elkaar 

E nerverend 

N ieuwe naam 

T evreden 

R uim aanbod 

A ctief 

A andacht 

L evendig 

      Terugblik activiteiten  



Jaarvergadering 
Dinsdag 7 februari 
Tijdens deze jaarvergadering, die in een prettige en heel 
ontspannen sfeer verliep, verwelkomden we 65 van onze 
leden! 
Twee van onze leden, Jannie van Leeuwen en Nel van 
Zanten werden beiden na een lidmaatschap van 40 jaar (!!) 
gehuldigd. 
Met een staande ovatie namen we aan het eind van deze 
vergadering na 8 bestuursjaren afscheid van voorzitter Ine 
Acda en van Toos Maas, die jarenlang de ledenadministratie 
verzorgde.  
De voordracht door het bestuur voor de nieuwe 
bestuursleden, Wilma Prins en Tonnie van der Vleuten, werd 
unaniem door de vergadering goedgekeurd. 
Wilma werd benoemd tot voorzitter en Tonnie gaat de 
ledenadministratie en PR verzorgen. 

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

Muziek beluisteren  
De muziekcursus wordt door 25 leden bezocht. 
Op 2 maart vindt alweer de 9e. ochtend plaats in de zaal bij 
het Protestantse Kerkje in Someren. 
Ter afsluiting verzorgt Eric Kolen op donderdag 16 maart 
van 10.00 tot 12.00u een feestelijke concertmorgen. 
Er komen verschillende muzieksoorten aan bod, zoals 
filmmuziek - operafragmenten van o.a. Verdi en Rossini - 
liederen van Schubert - oratoria van Bach en Händel enz. 
enz. 
Belangstellende leden van Vrouwen Centraal die graag eens 
kennis willen maken met onze muziekcursus zijn deze 
morgen ook welkom! Laat het dan wel even weten aan: 
Henny Wewer pamwew@hetnet.nl  
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Leesclub I 
Op vrijdag 3 maart om 14.00u bespreken we met elkaar het 
boek ‘Het geknetter in de Sterren’, geschreven door Jon 
Kalman Stefansson. Deze IJslandse schrijver beschrijft vanuit 
het standpunt van een 7-jarig jongetje de levensloop van 4 
generaties voor het kind.  
Hij doet dit op een prachtige, vaak ontroerende manier. We 
krijgen bovendien een beschrijving van de natuur en de 
levensomstandigheden in IJsland.  
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 
mmcsiebesma@kpnmail.nl                              

Leesclub II   
Onder leiding van Loek Plas bespreken we op vrijdag 31 
maart om 13.30u het boek ‘Carol’, dat gaat over 
de verboden liefde tussen twee vrouwen in de jaren 50. 
Patricia Highsmith (1921-1995) was de auteur van ruim 
twintig romans. Haar boeken zijn in meer dan twintig landen 
vertaald en veelvuldig verfilmd, door onder meer Alfred 
Hitchcock. 
Houd je van lezen? Wij hebben nog een plaatsje vrij in onze 
leesclub. 
Info Toos Maas,  0493 490654 of toosmaas@hotmail.nl. 

Museumclub I 
Op 14 maart gaat onze museumclub naar het 
Tropenmuseum in Amsterdam.  
Dit museum is voortgekomen uit het Koninklijk Instituut voor 
de Tropen, een koloniale instelling. Het museum worstelt al 
enige jaren met zijn identiteit en heeft daarom vanaf zomer 
2022 een 5 jaar-durende tentoonstelling in zijn programma 
staan: ‘Onze Koloniale Erfenis’.  
Aan onze koloniale periode kwam pas een einde in 2010, 
toen de Nederlandse Antillen als kolonie werden 
opgeheven. De slavernij is een onderdeel van onze 
koloniale erfenis. Gelukkig is de opzet van deze 
tentoonstelling veel breder dan slavernij en slavenhandel.  
Hij gaat onder andere over Winstgevende handel, 
Rijkdommen van overzee, Slavernij, Verzet en veerkracht, Op 
weg naar vrijheid, De kracht van taal en De kracht van 
religie.                                                                                                                                                 
We vertrekken vanaf station Heeze met de trein van 09.03 u. 
Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 
mmcsiebesma@kpnmail.nl.       
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Museumclub II 
We starten het nieuwe jaar van museumclub II op 9 maart 
a.s. We brengen een bezoek aan een van de oudste steden 
van Nederland, nl. Maastricht.  
Er is een bezoek gepland aan het Natuurhistorisch museum 
en het Bonnefantenmuseum. 
Jeannine Valk - Thea Verhagen 
Info Ria Maas, 0493 479667 tonmaas@upcmail.nl 

Kunst-Museumclub III   
Helaas kon ons museumuitje naar Den Bosch op 20 januari 
niet doorgaan o.a. vanwege een treinstoring. 
Op woensdag 15 februari bezochten we in Museum 
Bommel van Dam in Venlo de kleurrijke en intrigerende 
tentoonstelling van Melle Oldeboerrigter, ook wel eens de 
Amsterdamse Jeroen Bosch genoemd. 
In maart gaan we naar het mooie Singer Museum in Laren 
voor de tentoonstelling over Kees van Dongen, een van de 
meest bekende kunstenaars uit de 20e. eeuw. 
We krijgen een rondleiding over het leven en werk van  
Kees van Dongen en maken ’s middags o.l.v. een gids een 
rondwandeling door Laren.    
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 veel plezier zijn we in de afgelopen weken in twee 
groepen weer o.l.v. Helma enthousiast aan de slag gegaan 
met aquarelverf. De resultaten waren opnieuw verrassend. 
We hebben daarom besloten na de zomerstop opnieuw te 
gaan aquarelleren! 
De komende workshops gaan we weer werken met 
zelfhardende klei, eventueel op basis van een ijzeren frame. 
Info Marlie Lossie, 06 14105132 of marlielossie@gmail.com
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