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internationale vrouwendag

bloementaartjes/cupcakes Christel de Laat

De afdeling Steenbergen vierde deze dag uitgebreid tijdens
een speciale avond. Het bestuur had een aantal plaatselijke
vrouwelijke ondernemers benaderd en vijf daarvan gaven aan
de uitnodiging gehoor door een korte workshop te geven. Zij
deden erg hun best. Een plaatselijke slijterij gaf uitgebreid in-
formatie over diverse wijnen met een proeverij. Een schoon-
heidsspecialiste gaf de leden tips en basisbehandelingen. Een
bloemiste bood de mogelijkheid om een klein bloemtaartje te
maken. Dat taartje mocht natuurlijk mee naar huis. Een mo-
dezaak, in vele maten, liet met mannequins (onze eigen
Vrouwen van Nu) de laatste modetrends zien tijdens een mo-
deshow. De kleding werd zee professioneel geshowd. Een an-
dere ondernemer leerde ons hoe we cupcakes kunnen versie-
ren en ook die mochten mee naar huis. Ook trakteerde ze
nog op erg lekkere snoeperijen. Het was een zeer geslaagde
avond met een grote opkomst. Er waren 64 vrouwen aanwe-
zig, die aan elke workshop enthousiast deelnamen.

Net als andere jaren organiseerden de afdelingen Erp, Keld-
onk, Boerdonk en Uden een gezamenlijke activiteit tijdens in-
ternationale vrouwendag. De voorzitter van de afdeling Erp
opende de avond met een gedicht : Volg je droom, je tijd is
nu. Dit is ook het jaarthema 2019 van Vrouwen van Nu. Ver-
volgens verwelkomde Rosina Oppers, afdelingsvoorzitter van
Boerdonk, Christel de Laat. Christel is een Bourgondische
Comédienne uit Schijndel. De titel van haar nieuwste show
is:” Heeft u nog vragen?” Zelf heeft ze die in ieder geval wel :
Waarom is koffie en thee bestellen tegenwoordig zoveel ge-
doe? Waarom moeten we zoveel keuzes maken tegenwoor-
dig?” Christel gaat de interactie met haar publiek niet uit de
weg. Ze vertelt openhartig over haar carrière, maar ook over
haar gewicht. De driehonderdveertig aanwezige vrouwen ge-
noten van een ongedwongen en ontspannen avondje lachen
over alledaagse dingen. Het was een zeer inspirerende avond
en er wordt nu al uitgekeken naar volgend jaar.
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heel gastel bakt

Ledenwerving
Het bestuur heeft ervaren dat ledenwerving het beste werkt
als potentiële leden persoonlijk benaderd worden. “Mensen
weten niet wie of wat we zijn.” Nu zijn bij de afdeling één
avond per jaar alle vrouwen van Oud-Gastel welkom. In 2018
was dat de avond ,,Heel Gastel Bakt”, het werd een groot suc-
ces met ongeveer 85 bezoeksters.

Organisatie
Een aantal jaren geleden kwam de afdeling Oud-Gastel in
zwaar weer. Het ledenaantal was teruggezakt naar 38 en het
was heel moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden. De afde-
ling stond bijna op springen en er was sprake van om in 2018
maar te stoppen. Maar toen kwam in 2017 de ommekeer. Een
aantal leden verklaarden zich bereid een bestuurstaak op zich
te nemen. Het ’oude’ bestuur zou helemaal stoppen, maar de
beoogde nieuwe bestuursleden wilden heel graag ondersteu-
ning. Het zou anders aanvoelen als in het water geworpen
worden. Twee bestuursleden zijn bereid gevonden nog wat
langer aan te blijven en zo stond er in 2018 een bestuur van
zes personen.
Met Mia de Wildt, vice-voorzitter en tweede secretaris, en Je-
anne Reijnders, bestuurslid, heb ik een gesprek.
Zij vertellen : “Op zich is de afdeling Oud-Gastel een leuke
vereniging. We zijn de laatste paar jaar goed gegroeid. We
hebben nu 65 leden. Met de nieuwe bestuursleden is er een
nieuwe wind door de afdeling gegaan. We zijn dingen anders
gaan organiseren. Voor het jaarprogramma verzint en be-
paalt het bestuur de onderwerpen, maar wel wordt er geluis-
terd  naar ideeën van de leden. Na vaststelling van de activi-
teiten wordt er bij sommige activiteiten  een werkgroep ge-
vormd. In het begin was hier wel wat weerstand tegen, maar
het heeft heel goed uitgepakt. Elke keer worden er nieuwe
groepjes samengesteld. De werkgroep organiseert samen
met de bestuursleden de activiteit, zoals bijvoorbeeld “Heel
Gastel bakt.”

taarten

“Heel Gastel Bakt”
Uiteraard was deze avond geïnspireerd door het programma
Heel Holland bakt. Wel met wat kleine aanpassingen. Het
werd een wedstrijd met als inzet de titel van Beste Gastelse
Bakster. Mensen konden zich van tevoren opgeven en de
taarten werden thuis gebakken en tijdens deafdelingsavond
gepresenteerd en beoordeeld. Er waren twintig aanmeldin-
gen en dus twintig baksels. Mensen mochten ook zelf weten
wat ze bakten. Er was heel veel variatie, alleen geen appel-
taart ! Sommige taarten waren echte kunstwerken. De jury
bestond uit zes personen. Een publieksjury van drie aanwezi-
gen en een vakjury bestaande uit een bakker uit de gemeen-
te, iemand van de plaatselijke middenstand en een mistery--
gast. Dit bleek de vrouwelijke burgemeester van Oud-Gastel.
Zij vond deze avond een mooie gelegenheid om met de vere-
niging kennis te maken. Deze zes juryleden hebben dus de
twintig taarten beoordeeld, bekeken en geproefd. Samen
vormden die baksels wel een complete maaltijd. De jury heeft
blind gejureerd, ze wist dus niet welke taart van wie was.

en taarten
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Krant
Tijdens de avond was er ook een demonstratie taart opma-
ken, gegeven door twee bakkers. Het ging om een marse-
peintaart, met logo van Vrouwen van Nu, en een slagroom-
taart. Deze laatste was, op een mooie taartschaal, de hoofd-
prijs. Na de jurering konden alle aanwezigen de taarten bekij-
ken en keuren. Het snijden en verdelen werd geregeld door
de werkgroep. Zoals de werkgroep ook de hele organisatie
geregeld had. Het was een superavond, die ook de krant ge-
haald heeft.

de jury

Werkgroep
In een werkgroep zit altijd minimaal één bestuurslid. Dit is
handig voor de terugkoppeling naar het bestuur en voor de
financiën. Het organiseren van een activiteit zoals “Heel Gas-
tel Bakt” kost heel veel energie, maar geeft wel heel veel vol-
doening. De werkgroepen zorgen voor samenwerking tussen
leden. Ook het betrekken van de leden bij de organisatie is
positief ontvangen. Zo zijn er voor de Kerstviering van te
voren opdrachten uitgedeeld, zoals bijvoorbeeld het verzor-
gen/vouwen van servetten, het maken van kerststukjes, het

instuderen van een kerstverhaal. Leden mochten onderling
wel ruilen. Dit alles geeft een goede saamhorigheid in de ver-
eniging. Het idee dat een bestuur alles maar moet doen is
verkeerd. Bestuursleden zijn ook gewoon leden, die een fijne
avond willen hebben. Het vergt wel een omslag, maar dingen
veranderen is belangrijk. Het heeft voor de afdeling Oud-Gas-
tel gezorgd voor eenheid in de club en een positieve toe-
komst. Het motto ,,Samen Sterk “staat boven aan bij hun
ideeën.
Leny Moerbeek.

Op een regenachtige, sombere dag gaan de Vrouwen van Nu
van de afdeling Sprang-Capelle in een super moderne bus (je
kunt zelfs je telefoon opladen) op weg naar het politieke hart
van Nederland, het Binnenhof,  de Tweede Kamer der Sta-
ten-Generaal in Den Haag. De ontvangst door een medewer-
ker van het CDA met Brabantse roots is erg hartelijk. Maar zo
maar binnen lopen, dat kan niet. De controle is enorm streng
en er is heel veel bewaking en politie aanwezig. In kluisjes
kunnen we al onze spullen, tassen, jassen enz., opbergen. De
koffie staat klaar in een fractiekamer, waar in het midden de
grote vergadertafel staat. Hier mogen we aan aanschuiven en
Tweede Kamerlid René Peters stelt zich voor. Hij geeft inzicht
in de gang van zaken binnen een fractie en vertelt wie, waar
aan tafel zitten en wat hun taken zijn, maar ook hoe de de-
batten binnen de partij gevoerd worden. Partijen met vijftien
zetels of meer hebben een eigen kamer om te vergaderen e.d.
Maandag en vrijdag zijn er geen vergaderingen. Dan is het tijd
voor werkbezoeken, lezingen etc. dus buiten de deur. Dins-
dag, woensdag en donderdag zijn vergader/debatdagen en
alles wat daar bij hoort, dus IN HUIS zoals men dat noemt. In
de plenaire zaal, de zaal welke wij op TV zien, met de blauwe
stoelen, worden ook op deze dag debatten gevoerd en de
leden van de tweede kamer schuiven bij de debatten aan
welke voor hun belangrijk zijn. Dus vandaar dat er niet altijd
een drukke bezetting is.
Architect Pi de Bruijn heeft het Nederlandse landschap naar
de zaal gebracht. De stoelen hebben de vorm van een tulp,
het tapijt is groen als gras en het plafond heeft de blauwgrijze
kleur van de Nederlandse lucht. De opstelling van de stoelen,
half ronde vorm, heeft iets van een theater, zoals een Ro-
meins-Grieks en de rood paarse wandpanelen onderstrepen
karakter. De Tweede Kamer is een verzameling van oude en
nieuwere gebouwen en onderdeel van Het Binnenhof. Dit is
door de eeuwen heen ontstaan en oud en nieuw lopen naad-
loos in elkaar over. B.v. 2 historische gebouwen, los van el-
kaar, zijn nu met elkaar verbonden met een glazen overkap-
ping en / of doorgang. Tot 1992 werd vergaderd in wat nu de
Oude Zaal heet. Deze is in 1777 gebouwd als balzaal en is in
1992 gerenoveerd en er zijn moderne elementen toegevoegd,
zoals de kroonluchters, onze provincies, en een tapijt in vele
kleuren, de multiculturele samenleving. 
Alles wat in de Tweede Kamer gezegd wordt komt in de Han-
delingen, Deze staan in de oude bibliotheek van het voorma-
lig ministerie van Justitie. Die wordt nu de Handelingenkamer
genoemd. Dit is een zeer indrukwekkende kamer, is 9 meter
hoog, heeft Chinese invloeden en er is ruimte voor 30.000
boeken. Eigenlijk is het niet uit te leggen. Dit moet je gezien
hebben. Dus TIP : Ga eens een kijkje nemen !

tip
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jubilea
Feestjes
Net als in andere jaren zijn er dit jaar bij
veel afdelingen jubilarissen. Ook zijn er
afdelingen die zelf een jubileum vieren.
Zo kreeg ik een bericht van de afdeling
Klein Zundert, opgericht op 3 december
1968 als Boerinnenbond. De afdeling be-
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staat nu dus vijftig jaar en heeft maar
liefst tien leden die ook al vijftig jaar lid
zijn, waaronder de mede-oprichtster en
eerste voorzitter Joke Vriends-Matthijs-
sen.
De afdeling Reek viert in 2019 ook een
jubileum. Ze bestaat 90 jaar. Bij verschil-
lende activiteiten wordt hieraan aan-
dacht besteed, o.a. met een feestelijke
muzikale avond, verzorgd door de groep
Decibel uit Zeeland. De afdeling werd op
1 februari 1929 opgericht en is zich door
de jaren heen blijven ontwikkelen met
altijd betrokken leden en besturen. De
jaarprogramma’s gaan met de tijd mee,
van emancipatie, ontwikkeling en ont-
spanning. De droom van de afdeling
Reek is dat ze nog veel jaren een waar-
devolle vereniging voor alle vrouwen
mag zijn. Ze gaat met vertrouwen de
toekomst in.

Decibel

De afdeling Steenbergen heeft dit jaar
twee jubilarissen gehuldigd. Janna Visser
werd in 1969 lid van de Nederlandse
Bond van Plattelandsvrouwen (nu Vrou-
wen van Nu) in Zoetermeer. Na haar
verhuizing naar De Heen heeft Janna
haar lidmaatschap door laten lopen naar
de afdeling Steenbergen en zij werd daar
een actieve Plattelandsvrouw. In de
jaren tachtig was zij bestuurslid en zij
verzorgde ook cursussen, die belangrijk
waren voor de ontwikkeling van de
vrouw. Zij is nu dus vijftig jaar lid van
Vrouwen van Nu. Als pasgetrouwde
vrouw van 22 jaar werd Janneke Koert lid
van de afdeling Steenbergen. Ze werd
geïntroduceerd door haar schoonmoe-
der, één van de oprichtsters van de afde-
ling. Al voor haar trouwen hield ze van
reizen en dat is ze altijd blijven doen. Ze
kreeg vijf kinderen, veertien kleinkinde-

ren en drie achterkleinkinderen, die zij
allen volgt op Facebook. Dit jaar is Jan-
neke 65 jaar lid van de afdeling en ze ge-
niet nog steeds van alle activiteiten. Ze is
een geïnteresseerde vrouw met een
wijde blik. Een echte Vrouw van Nu.
Vanuit de afdeling Nieuwkuijk kwam het
bericht dat de afdeling afscheid heeft
genomen van Door Dusomos als be-
stuurslid. Door heeft zich meer dan 40
jaar ingezet voor de afdeling als be-
stuurslid. Zo was zij de drijvende kracht
voor verschillende kerstmarkten.
Alle jubilarissen en jubilerende afdelin-
gen wil ik bij deze feliciteren en nog vele
jaren binnen de vereniging toewensen.
De afscheidnemende bestuursleden wil
ik bedanken voor hun inzet.
Afspraak
Ongetwijfeld zijn er dit jaar nog meer ju-
bilea en jubilarissen. Het gaat echter te
ver om in elk magazine daar een artikel
aan te wijden. Ik wil daarom met alle af-
delingen de afspraak maken om in één
magazine per jaar wat jubilea/jubilaris-
sen/afscheidnemers te vermelden. Als ik
kopij hierover opgestuurd krijg, dan wel
graag met foto en die dan weer in de
juiste bestandsmaat (minimaal 1000 kb).
Ik zal de berichten dan opsparen en in
het tweede nummer van het magazine
daar aandacht aan besteden.

Janna en Janneke

tweede kamer bezoek

Leny Moerbeek.
 

Textiel informatiedag
29 november 2019 van 10:00 tot 16:00
uur in 't Zand in Oirschot
Meer informatie via mail en website.

"proef het

hand-
werken"
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