
 

Beste dames, 

De verkiezingen zijn weer voorbij.  

Mede door de hoge opkomst en het iets kleinere aantal 

stembureaus werden tot laat in de avond en nacht stemmen 

geteld.  

Die hogere opkomst betekent dat veel mensen de moeite 

hebben genomen te stemmen, ook al was er soms een 

lange wachtrij voor de stemlokalen. 

In Nederland mogen we in vrijheid stemmen, een groot 

goed. Dat kan niet overal en ik ben blij dat veel mensen 

gebruik hebben gemaakt van hun democratische stemrecht. 

Graag wil ik in dit verband ook alle dames, die tijdens deze 

verkiezingen zitting hebben genomen op een 

stembureau en hun financiële vergoeding 

daarvoor ter beschikking hebben gesteld aan 

Vrouwen Centraal, heel hartelijk bedanken! 

Ook bij onze vereniging kennen we bij alle activiteiten een 

goede opkomst.  

Als bestuur blijven we ernaar streven om onze  leden een 

interessant, uitdagend en gevarieerd programma aan te 

bieden. 

In dit verband kunnen we melden dat de oprichting van een  

vierde museumclub een feit is!  

Dames kunnen zich vanaf nu aanmelden bij de betreffende 

coördinatoren als lid van Museumclub IV!! 

Verderop in deze nieuwsbrief meer nieuws daarover.  

Op naar de lente! 

Wilma Prins 
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Maandag 3 april 20.00u. 

‘Erwin Olaf, topfotograaf en wereldberoemd' 

Lezing door John Lommen - fotorecensent - 

Hotel Centraal Someren 

Met zijn choquerende beelden, het expliciete bloot uit zijn 

beginperiode, de nostalgie, de intimiteit en met zijn vaak 

subtiele humor is Erwin Olaf over de hele wereld beroemd 

en gelauwerd.  

In 2011 kreeg hij de Johannes Vermeerprijs, de Nederlandse 

staatsprijs voor de kunsten.  

Schilderijen in het Rijksmuseum, b.v. van Rembrandt en Jan 

Steen, waren voor Erwin Olaf al sinds zijn vroege jeugd een 

grote inspiratiebron.  

Hij schonk het Rijksmuseum dan ook in 2018 ruim 400 foto’s, 

het museum kocht er nog eens 80. 

In 2019 waren de twee grote overzichtstentoonstellingen in 

het Fotomuseum en het Gemeentemuseum in Den Haag 

een groot succes. 

John Lommen, fotorecensent en fotobespreker verzorgt een 

boeiende lezing met veel foto’s van Olaf’s werk en vertelt 

een en ander over de achtergronden daarvan.  

Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00 

Dinsdag 18 april 20.00u. 

‘Hart en Vaatziekten bij Vrouwen’ 

Lezing door Arzü Gunal - Cardioloog - 

Hotel Centraal 

Mw. Dr. Arzu Günal heeft haar opleiding tot cardioloog in 

het Radboudumc gevolgd. Ze is betrokken geweest bij de 

oprichting van de Microvasculaire Coronaire Dysfunctie 

polikliniek in het Radboudumc. Momenteel is zij cardioloog 

in ziekenhuis Bernhoven in Uden. 

Zij is gespecialiseerd in vrouwenhartproblemen.  

Ze behandelt met name patiënten met CMD (coronaire 

microvasculaire dysfunctie), maar ook bijvoorbeeld 

patiënten met SCAD (Spontaneous Coronary Artery 

Dissection). 

Daarnaast is mw. Günal secretaris van de werkgroep 

‘Gender’ van de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie. 

Deze werkgroep heeft als doel de kennis over man/vrouw-

verschillen in hart- en vaatziekten bij zorgprofessionals, 

patiënten en het algemene publiek te vergroten en de 
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patiëntenzorg voor met name vrouwen met hart- en 

vaatziekten te verbeteren, onder andere door het stimuleren 

van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied. 

Kort gezegd gaat de presentatie over hart- en vaatziekten 

die vaker voorkomen bij vrouwen dan bij mannen en het 

verschil in de daarbij behorende risicofactoren. 

Introducés zijn welkom, zij betalen € 5,00 

‘Geopolitieke Spanningen tussen Rusland, Oekraïne, het 

Westen en de NAVO’ 

Lezing door Marie-Thérèse ter Haar  

- Ruslanddeskundige - 

Donderdag 23 februari  

De lezing van Marie-Thérèse ter Haar van de Rusland 

Acedemie met als onderwerp ‘Geopolitieke spanningen 

tussen Rusland, Oekraïne, het Westen en de NAVO’ 

is een onderwerp waarmee we op dit moment dagelijks 

worden geconfronteerd.  

Mevrouw ter Haar belichtte in deze lezing niet alleen de 

situatie, gezien vanuit ons westers denken, ook de zienswijze 

van Rusland, waarvan wij vaak verstoken blijven, werd 

uitvoerig besproken. 

Het was een interessante lezing die zeker stof gaf tot 

nadenken. 

Deze lezing werd druk bezocht door 60 leden en niet-leden. 

Theeproeverij met Wilma Prins - Theesommelier - 

Woensdag 1 maart  

I.v.m. grote belangstelling organiseerden we een tweede 

theeproeverij o.l.v. Wilma Prins, theesommelier en sinds kort 

ook onze voorzitter. 

We luisterden geboeid naar voor de 

meesten van ons onbekende 

wetenswaardigheden over thee en 

proefden zes verschillende 

theesoorten. 

Kortom: een leerrijke, gezellige en 

smakelijke theemiddag! 

Bedankt weer Wilma! 
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‘Wereldvrouwen’  

Digitale presentatie door  

Robert van Eck n.a.v. Internationale Vrouwendag 

Woensdag 15 maart 

Dhr. Van Eck vertelde over vrouwen die de 

wereldgeschiedenis hebben beïnvloed en over de tijd 

waarin ze leefden.  

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren historie, 

cultuur, medische ontwikkelingen, apartheid, kunst, 

vrouwenkiesrecht en onbaatzuchtige dienstbaarheid. 

De vrouwen waarover werd verteld waren Hildegard von 

Bingen, Jeanne d’Arc, Marie Curie, Aletta Jacobs, Prinses 

Diana, Rosa Parks, Moeder Theresa, Florence Nightingale, 

Berthe Merisot en Cleopatra. 

Het was een onderhoudende lezing, met humor gebracht  

en ondersteund door foto- en filmbeelden. 

Deze lezing werd bezocht door 18 leden en 1 introducee. 

Cursus Filosofie door Nelleke Canters  

gestart op 15 maart 

De reacties op deze eerste filosofieles met als onderwerp 

het leven en werk van filosofe Simone de Beauvoir, waren 

onverdeeld enthousiast. 

Nelleke weet iedereen te boeien met haar interessante 

betoog. 

Met 19 dames zien we uit naar het vervolg. 

Excursie Raymakers ‘Royal Dutch Textile Mills’ Helmond 

Woensdag 22 maart  

Helaas werd deze excursie door omstandigheden 

geannuleerd. 

We hopen deze activiteit op een ander tijdstip opnieuw op te 

nemen in ons programma. 

Omdat onze huidige website binnenkort niet meer wordt 

ondersteund zijn we genoodzaakt te migreren naar een 

nieuwe website. 

Met de hulp van Frans Bennenbroek hopen we in een van de 

komende weken onze nieuwe website te lanceren. 

We houden jullie op de hoogte! 

Info: Marlie Lossie, 06 14105132 marlielossie@gmail.com 
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Luisteren naar Muziek 🎵   

Op donderdag 16 maart hebben we de muziekcursus 

afgesloten met een feestelijke ochtend.  

Voor de pauze hebben we de opera ‘Die Zauberflöte’ van 

Mozart - met de uitleg van Eric Kolen - op een andere 

manier leren beluisteren. 

Na de pauze kwamen nog een aantal mooie muziekwerken 

aan bod. 

Na de zomervakantie bekijken we of er in het volgende 

seizoen weer animo is om in oktober met een nieuwe serie 

te starten. 

Info Henny Wewer pamwew@hetnet.nl  

Leesclub I 

De leesclub staat onder leiding van de heer Loek Plas en 

komt 6x per jaar bijeen in hotel Centraal.  

Het volgende boek dat besproken gaat worden is ‘Het huis 

in de Rothschildstraat’ geschreven door Stefanie Zweig.    

Het beschrijft de lotgevallen van de Joodse 

koopmansfamilie Sternherds, die het ongeluk had in de 

verkeerde tijd te leven.  

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 31 

maart om 13.30u. het boek ‘Carol’., 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. 

We lezen en bespreken om de zes weken een boek. Dat 

betekent dat we in de maand april geen boekbespreking 

hebben. 

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 dinsdag 25 april gaat onze museumclub naar het Singer 

Museum in Laren en bezoekt daar de tentoonstelling ‘De 

weg naar succes van Kees van Dongen’.  

April 2023  5

      Nieuws van de subclubs   

mailto:pamwew@hetnet.nl
mailto:mmcsiebesma@kpnmail.nl
mailto:toosmaas@hotmail.nl
https://www.singerlaren.nl/nl/
https://www.singerlaren.nl/nl/


Deze tentoonstelling is samengesteld door Anita Hopmans, 

wereldwijd erkend als specialist in het oeuvre van Van 

Dongen.   

Wij vertrekken vanaf station Heeze, met de trein van 9.03 u.  

Mochten er onverhoopt stakingen zijn bij het regionale 

vervoer, dan hebben wij toch een uitje, maar met een 

andere bestemming. Via de app worden de leden 

geïnformeerd. 

Info Marja Siebesma, 0493 492989 of 

mmcsiebesma@kpnmail.nl.       

Museumclub II 

Wij bezoeken op 20 april het Depot van museum Boijmans 

Van Beuningen. 

We vertrekken vanuit station Deurne naar Rotterdam. 

Na een rondleiding door een gids gaan we op 35 meter 

hoogte genieten van een lunch en het prachtige uitzicht 

over Rotterdam. 

We hebben er alle vertrouwen in dat het een leuke en 

leerzame dag gaat worden. 

Info Mien Smeelen msmeelen@yahoo.com of 

Gerrie Jansen j.jansen4909@upcmail.nl 

 

Kunst-Museumclub III   

Op vrijdag 17 maart werden we door een enthousiaste 

kunsthistorica rondgeleid in het Singer Museum in Laren. 

Lopend langs alle mooie schilderijen en foto’s vertelde zij 

over leven en werk van Kees van Dongen. Een bijzondere en 

mooie tentoonstelling! 

’s Middags maakten we een rondwandeling door Laren o.l.v 

de enige dorpsgids van Laren. 

We genoten van zijn verhalen en de mooie omgeving in dit 

kunstenaarsdorp. 

Op woensdag 17 april bezoeken we de Vermeer 

tentoonstelling in Het Rijksmuseum in Amsterdam. 

Ook hier maken we ’s middags nog een stadswandeling 

o.l.v. een gids van Het Gilde Amsterdam. 

Info Anneke van Zanten, 0493 473859, anneke@xantoute.nl 

of Marlie Lossie 0493 440057, marlielossie@gmail.com 

Museumclub IV gaat van start!! 

4 Enthousiaste dames van onze vereniging hebben de draad 

opgepakt en samen besloten een nieuwe Museumclub op te 

richten.  

Vanaf nu kunnen belangstellenden zich aanmelden als lid 

van Museumclub IV! 
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Het eerste museumbezoek staat gepland op donderdag 11 

mei a.s.  

We bezoeken Amsterdam en gaan naar het Van Gogh 

Museum en Fabrique des Lumières. 

In verband met de reserveringen graag aanmelden en/of 

reageren vóór donderdag 6 april a.s. bij Will Annink. 

Info Will Annink 0493 495024 willannink@hotmail.com 

Marianne Geerts 0493 696907 m.geerts1@icloud.com 

Willy Grondhuis 06 55877249 willygrondhuis@gmail.com 

José Trienekens 06 44455010 josetrienekens@hotmail.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 

Komende weken gaan we tijdens twee workshops weer aan 

de slag met zelfhardende klei. 

We zijn benieuwd naar de altijd weer verrassende resultaten. 

Dit zijn de laatste activiteiten van de Creaclub vóór de 

zomerperiode. 

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