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85 jaar afd. noord-beveland

In de tuin bij de voorzitter

Wie had kunnen dromen dat de start op
17 januari 1935 in het jaar 2020 feestelijk
gevierd zou worden? Struikelblokken als
de Tweede Wereldoorlog en de Waters-
noodramp in 1953 waren voor de Vrou-
wen van Noord-Beveland geen belem-
mering om door te groeien tot een
bloeiende afdeling met zo’n 130 leden.
Begonnen als een vriendinnenclub voor
boerinnen en andere plattelandsvrou-
wen, heeft de afdeling zich ontpopt tot
een levendige ontmoetingsplek voor alle
vrouwen van Noord-Beveland. Ik praat
hierover met Nel Timmerman, de huidi-
ge voorzitster.
 
In gesprek met de voorzitster
Nel werd geboren in Geersdijk (Noord--
Beveland), maar verhuisde als baby met
haar ouders naar Koudekerke (Walche-
ren). Haar huwelijk met Theo Timmer-
man bracht haar terug naar Noord-Be-
veland, waar ze op 25-jarige leeftijd lid
wordt van de Plattelandsvrouwen. De
komst van vier kinderen maakt dat ze in
de beginjaren weinig tijd heeft. Maar
zodra de jongste naar school is, gaat Nel
volop meedoen. Eerst bij de nieuw op-
gerichte tuinclub, waar haar organisa-
tietalent direct opvalt.
Al snel wordt ze gevraagd als bestuurs-
lid. Ze leert in rap tempo vergaderingen
leiden, groepen toespreken, op de pc
werken, nieuwe leden ontvangen, kort-
om alle vaardigheden die een bestuurslid
nodig heeft.
Terugkijkend heeft Nel tot op heden
drieëntwintig jaar een bestuursfunctie
vervuld, waarvan zeventien jaar als
voorzitter. Korte tijd had zij zitting in het
Provinciaal Bestuur, maar dat was niets
voor haar. Nel is een doener die graag
praktisch bezig is.

Wat is het geheim?
Onder Nel’s drijvende kracht is er op
Noord-Beveland altijd iets te doen.
Gelukkig staat zij er niet alleen voor. Een
groot team van enthousiaste vrouwen
maakt het mogelijk dat een volledig pro-
gramma kan worden geboden: wande-
len, fietsen, koken, handwerken, boeken
lezen, films bekijken, musea bezoeken,
lezingen volgen, gespreksgroepen,
workshops…..  
Er wordt niet met een vast jaarprogram-
ma gewerkt, zodat per kwartaal kan
worden ingesprongen op nieuwe ont-
wikkelingen.
Samenwerking
Zonder samenwerking is niets mogelijk.
Daarom wordt ook met andere organi-
saties samengewerkt, zoals met  ZLTO
(de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Orga-
nisatie) bij het jaarlijkse Boerenontbijt en
de Boerenfietstocht over Noord-Beve-
land. Het is niet verwonderlijk dat Nel in
2010 een lintje krijgt en wordt benoemd
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Wat brengt de toekomst?
Om te beginnen wordt er feest gevierd.
Op dit moment wordt de laatste hand
gelegd aan een mooi  jubileumfeest. En
daarna? Van Nel hoor je geen sombere
toekomstvoorspellingen.
Het is een feit dat het ledenaantal bij alle
afdelingen is teruggelopen en dat jonge
(werkende) vrouwen minder bereid zijn
lid te worden van de Vrouwen van Nu.
Daar staat tegenover dat VvN Noord--
Beveland een voltallig enthousiast be-
stuur heeft en ieder jaar weer nieuwe
leden verwelkomt.
Op Noord-Beveland zien we een toene-
mende groep 55-plussers uit de Rand-
stad en Brabant die zich na een werk-
zaam leven terugtrekken op ons mooie
Zeeuwse eiland. Die vrouwen zijn blij
zich bij ons aan te kunnen sluiten. Een
trend die zich ongetwijfeld zal voortzet-
ten. Mooie optimistische woorden,
waarmee we op weg gaan naar ons
100-jarig jubileum in 2035!
Door Saskia Campert
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ontmoeting met tineke
luijendijk

Trots op de allergrootste....

Een blije Tineke in de moestuin

Voor de (achter)kleinkinderen.

Nu Tineke ruim 2 jaar geleden is gestopt
als Landelijk voorzitter van de Vrouwen
van Nu zijn we best benieuwd hoe ze nu
haar tijd doorbrengt.
Eind oktober was ik bij haar op bezoek
in Middelburg.
 
Nog steeds actief voor Vrouwen van
Nu
Hierna is Tineke zeker niet “achter de
geraniums” gaan zitten. Ze is lid van af-
deling Koudekerke en gastlid bij afdeling
Middelburg. Bij beide afdeling kom je
haar regelmatig tegen bij diverse activi-
teiten. Ook op provinciale en landelijke
bijeenkomsten en de uitstapjes van de
MaCu probeert ze waar mogelijk aan-
wezig te zijn.
Tineke heeft een grote rol gespeeld bij
de oprichting van het “feestnetwerk”.
Samen met een aantal voormalige lan-
delijke en provinciale bestuursleden
laten zij zien dat de Vrouwen van Nu
echt de moeite waard zijn en dat bestu-
ren ook leuk kan zijn.
De waarden van de Vrouwen van Nu
betekenen nog steeds veel voor haar,
maar besturen is nu voor de jongere ge-
neratie.
Tineke verveelt zich geen moment. Ei-
genlijk heeft ze het drukker dan ooit.
 

Genieten van de natuur
Samen met haar man Henk heeft Tineke
vlakbij haar huis een volkstuin. Daar
worden op biologische wijze groenten,
fruit en kruiden verbouwd. De vaak
overvloedige oogst wordt ingevroren,
gefermenteerd of verwerkt tot jam,
moes of sap. Regelmatig worden familie
en vriendinnen verrast met groente uit
de eigen tuin. Deze soms bijzondere
groenten worden dan gegeven met een
bijpassend recept. Tineke en Henk vin-
den gezonde voeding erg belangrijk.
Daarom volgen ze regelmatig cursussen
op het gebied van gezonde voeding en
biologische groententeelt. De tuin
vraagt veel tijd, maar toch houdt Tineke
ook nog tijd over voor een andere be-
langrijke hobby.

 
Creatief als modeontwerpster
Ze heeft nu ook meer tijd voor het zelf
maken van kleding. Hiervoor startte        
Tineke met het volgen van de Ensaid    
opleiding voor coupeuse.
In haar huis heeft ze daarom een kamer
vrijgemaakt voor haar naaimachines. Ze
maakt voornamelijk kleding voor zich-
zelf, haar man, schoondochter, kleinkin-
deren en alvast voor het komende ach-
terkleinkind. Ook bezoekt ze waar mo-
gelijk de workshops handwerken in Zee-
land en Gelderland.
Tijdens haar landelijk voorzitterschap
reisde Tineke per trein door het hele
land. Wie een facebook account heeft
kon dan ook vaak getuige zijn van haar
“treinavonturen”. De vaak lange reistijd
gebruikte ze voor het doornemen van
vergaderstukken of voor het breien van
leuke shawls.
 
De kracht van vrouwen
Tineke denkt met een goed gevoel aan
haar tijd als voorzitter van de Vrouwen
van Nu. Ze is zich nog veel bewuster ge-
worden van de kracht van vrouwen door
heel Nederland. Ze raadt ook iedereen
aan om zich aan te melden in een be-
stuur. Ze hoopt nog lang lid te kunnen
blijven van de Vrouwen van Nu.
Door Pia Krijger. Foto’s Tineke Luijendijk.
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vrouw van nu 2019

"Onze" Vrouw van Nu 2019 Corrie Kalis-
vaart in 5 vragen en antwoorden.
Allereerst Corrie, nog gefeliciteerd met
deze eervolle titel.
Door de volgende vragen te beantwoor-
den leren we jou nog beter kennen.
 
1. Wat betekent Vrouwen van Nu
voor jou?
Vrouwen van Nu betekent heel veel
voor mij. Eind 1980 werd ik lid van de af-
deling Terneuzen en het duurde tot 1994
voor ik begon in het afdelingsbestuur.
Vanaf 1999 in de TA waar ik de gelegen-
heid kreeg om provinciale en landelijke
trainingen te volgen. In een veilige om-
geving leren om voor jezelf op te komen
en leuke contacten met Vrouwen van
Nu uit het hele land. Ook mijn eerste
computertraining volgde ik via Vrouwen
van Nu.
Ik vind het heel leuk om de kennis die ik
in de loop der jaren overal heb opgedaan
over te brengen op andere vrouwen en
in te zetten bij andere verenigingen. De
ontmoeting met anderen en de vriend-
schappen die daardoor ontstaan, bete-
kenen veel voor mij.
 
2. Hoe ervaar je het om deze eretitel
te hebben gekregen?
In eerste instantie was het schrikken.
Wie komt er nu op het idee om een ge-
wone boerin uit Zeeuws-Vlaanderen
voor te dragen als Vrouw van Nu 2019?

Maar de volgende dag vond ik het toch
wel heel erg leuk. Het afdelingsbestuur
en het provinciaal bestuur hebben mij
voorgedragen en als je dan uit al die
vrouwen die zich met hart en ziel inzet-
ten voor Vrouwen van Nu gekozen
wordt is dat een hele eer. Het was hart-
verwarmend dat van veel kanten bloe-
men en gelukwensen binnen kwamen.
Ik ben er heel blij mee.
 
3. Zitten er nog verplichtingen aan en
zo ja, hoe ga je die invullen.
Of er nog verplichtingen aan de titel ver-
bonden zijn weet ik niet. Het enige wat
ik tot nu toe weet is dat ik volgend jaar
ook zo’n mooi speldje aan de Vrouw van
Nu 2020 mag overhandigen.
 
4. Wat is het mooiste dat je hebt
meegemaakt in de vereniging de af-
gelopen jaren?
Het mooiste wat ik heb meegemaakt is
niet direct te noemen, maar het met
vrouwen uit heel de provincie werken
aan de realisatie van de social sofa in de
gemeente Terneuzen, is zeker een van
de hoogtepunten. Het mooiste vind ik
de contacten met elkaar. Het samen
dingen ondernemen en voor elkaar op-
komen wanneer dat nodig is.
 
5. Wat is jouw wens voor de toe-
komst van Vrouwen van Nu?
Ontmoeten en verbinden is, zeker in dit
digitale tijdperk, voor ieder mens be-
langrijk en de plaatselijke afdelingen van
Vrouwen van Nu spelen hierbij een be-
langrijke rol. Mijn wens is dan ook dat er
altijd weer vrouwen zullen zijn die zich
in willen zetten om onze mooie vereni-
ging levend te houden.
Door Reyncke van Wouwe.

kerst
Tijdens de kerstdagen worden er op ver-
schillende plaatsen in Zeeland tentoon-
stellingen van kerststallen gehouden.
Deze foto's zijn gemaakt in de Cathari-
nakerk in Hengstdijk, waar elk jaar vele
prachtige kerststallen te bewonderen
zijn. Sommige zijn heel eenvoudig (zie
bovenstaande foto), andere prachtig van
kleur en vormgeving. Een bezoekje meer
dan waard!
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afdeling kloosterzande 70 jaar

Vrouwen van Nu Kloosterzande is een
gezellige vereniging die ontstaan is van-
uit de Boerinnenbond en KVO.         
Onze 94 leden komen uit Kloosterzande
en omgeving.
Op 4 oktober j.l. hebben we ons 70-jarig
jubileum gevierd met een walking din-
ner. We hebben heerlijk gegeten in 3 ho-
recagelegenheden in ons dorp. Het des-
sert nuttigden we in ons clublokaal “Ho-
tel van Leuven”. Onder het genot van
een vorstelijk toetje speelden we een
quiz en tot slot werd een lied gezongen
waarbij de geschiedenis van de afgelo-
pen 70 jaar de revue passeerde.
In de loop der jaren is er veel veranderd,
maar wat blijft is een gezellige club
vrouwen die nog steeds actief is op cre-
atief en cultureel gebied. We hebben een
fijn bestuur, ieder bestuurslid heeft haar
eigen taken. We organiseren iedere
maand een activiteit met uitzondering
van juli en augustus.
 
Veel diversiteit in de afdeling
De activiteiten bestaan bijv. uit work-
shops, lezingen, bedrijfsbezoeken en een
wandeling in de omgeving. Ook was er
op 24 oktober 2019 een inspirerende le-
zing over Venetië met heerlijke Italiaan-
se hapjes. Voor de komende kerstviering
vormen we een gelegenheidskoor uit
ons midden.
Een eendagsbestuur organiseerde dit
jaar een creatieve markt, waarbij 14
leden hun hobby’s presenteerden. In een
vorig nummer stond hierover al een uit-
gebreid verslag. Ook werd er door een
ander groepje leden een gedichtenwan-
deling georganiseerd, met als afsluiting
koffie of thee met heerlijke zelfgemaak-
te taarten.

        afd. Kloosterzande tijdens de gedichtenwandeling bij het watersnoodmonument in Kruisdorp 

 
Vertrouwen in de toekomst
We hopen dan ook nog jaren zo door te
gaan; elkaar te blijven ontmoeten, erva-
ringen en verschillende meningen uit-
wisselen en leren van de sprekers die bij
ons langs komen en van de bedrijven en
organisaties waar we naar toe gaan en
stil te staan bij het lief en leed van de
leden.
We zijn er als bestuur trots op dat we bij
de diverse activiteiten steeds een groot
aantal van onze leden mogen verwelko-
men.
Door Petra Vinke

agenda
13 december 2019: PB vergadering.
 
9 januari 2020:  Nieuwjaarsbijeenkomst
in de Goederenloods in Goes.
 
11 febr. 2020: Regio overleg zuid,      
14.00 uur in Schoondijke.
12 februari 2020: Regio overleg noord,
14.00 uur in Tholen.
12 februari 2020: Regio overleg midden,
19.30 uur in Rilland.
 
6 – 13 maart 2020: Vrouwenweek.
 
19 maart 2020: Bij het PB op de thee.
 
9 april 2020: Provinciale ledenvergade-
ring in Borsele.
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