
Beste dames 

Vandaag precies 80 jaar geleden op 17 december 1937 is onze vereniging opgestart onder de naam: 
Boerinnenbond Keldonk 
Ik kreeg het notulenboek in handen van Annie Verbakel met als begindatum 1 januari 1938. 
En zo’n brok geschiedenis doet je dan toch wel wat. 
Als je door dat boek heen bladert wat toentertijd in een prachtig handschrift werd geschreven, dan 
zie je dat bij elke vergadering een geestelijke aanwezig was, die dan de dames toch een bepaalde 
richting instuurde. 
In 1947 hadden ze met de leden een lezing over de toekomstmogelijkheden van onze kinderen: 
Het ging over immigratie en industrialisatie. 
Hee, dacht ik, zoveel is er dus in al die jaren niet veranderd, want deze onderwerpen staan 
momenteel ook nog steeds zeer  in de belangstelling. 
Maar het advies was vooral dat de vrouwen de mooiste taak konden krijgen door gezinshulp te 
worden. 
Tja, toch wel makkelijk als er voor je gedacht werd , dan hoefde je tenminste niet al die cursussen 
van tegenwoordig  te volgen waarin je jezelf moet ontdekken , Van wat past bij mij?  Geen 
keuzestress, geen wonder dat er toen nog geen dames met burn out verschijnselen rond liepen. 
 
In de verslagen zie ik dat alle uitstapjes die georganiseerd werden, indirect te maken hadden met het 
katholieke geloof. Toen al maakte men elk jaar de bedevaart naar Handel, die wij een paar jaar 
geleden hebben afgeschaft. 
Men had retraitedagen in Heeswijk, wij hebben die link met onze 2 daagse fietsdag overgenomen 
door te slapen in een klooster of een ander katholieke insteek door ook op bedevaart bv naar 
Kevelaar te gaan. 
Maar zelfs in die tijd werden de leden al afvallig als er iets georganiseerd werd in een andere plaats 
dan in je eigen dorp. Ik las dat er weinig animo was bij een prachtige manifestatie in Den Bosch, “Er 
gingen slechts 4 leden mee”. 
En verder in het boek kampten ze ook al met gebrek aan nieuwe leden, zo ook op de jaarlijkse 
boerinnendagen. 
Dus in de afgelopen 80 jaar is er misschien lang niet zo veel veranderd als dat we denken. “Want 

vroeger was alles beter dan nu”, hoor je vaak. 

We hebben vandaag dus wel degelijk iets te vieren. We zijn er namelijk nog steeds! 

In de loop der jaren is de naam dan al wel een paar keer veranderd, van Boerinnenbond naar K.V.O. 

en nu naar Vrouwen van nu en van jonge boerinnenbond naar K.P.J. Maar de insteek is nog steeds 

hetzelfde. Wij willen de vrouwen van nu iets bieden,qua ontspanning, qua beleving en qua 

leerzaamheid ; we bieden cursussen aan en houden lezingen. 

We hebben gisteren alweer een uitnodiging ontvangen voor de oliebollenparty, maar zelfs dat is 

niets nieuws want op 11 februari 1963 hield men een oliebollenactie om de kas te spekken. Dus 

dames van toen en nu liggen nog steeds op dezelfde lijn.  

In 1967 werd er gerept over een nieuwe naam voor de vereniging: namelijk de KVO. Ze hoopten dat 

de nieuwe naam voor de boerinnenbond een groei en bloei mocht betekenen en dat Maria onze 

voorspreekster zou mogen blijven. Prachtig toch die verbondenheid?  

Ik zag ook een contributie verhoging voorbij komen van 20 cent per lid en er werd aangeboden dat 

als er moeders waren die rust nodig hadden in een of andere inrichting ( wat ik me daar bij voor 

moet stellen? Dat weet ik ook niet”), kon dat en het was in ieder geval gratis.  Kijk en dat hebben we 

dus in deze tijd niet meer in ons pakket. 



Het uitstapje naar de huishoudbeurs in Amsterdam, het was een lust voor het oog en niet om op te 

noemen wat er daar allemaal voor nieuws was op huishoudelijk gebied, mooi toch die verwondering, 

terwijl wij vrouwen van nu alle vooruitgang maar normaal vinden in deze tijd. 

In 1968 maakten de dames een reis naar Berg en Dal en na een kop koffie gingen ze naar de Veluwe, 

waarna ze ergens een rondvaart gemaakt hebben om daarna nog naar een dolfijnenshow te gaan. 

Die was blijkbaar zo apart in die tijd , want ze zagen dat die dolfijnen kunstjes konden! 

In 1977 Bij het 40 jarig jubileum van de KVO sprak pastoor van Deun in zijn woordje en let op : dat de 

KVO geen revolutie nodig had gehad maar heeft kunnen gedijen in een gunstig klimaat om 

evenwichtig te kunnen groeien tot een vereniging van volwassen en zelfbewuste vrouwen.  Hee, dat 

gaat dus wel over ons hè dames. 

Ja, de wereld werd toen al groter en in 1977 wordt er zelfs al gerept over de uitslag van de 

plantenwedstrijd. En in 1972 werd de jaarvergadering gehouden in het Wit gele kruisgebouw en in 

1980 in zaal Kerkhof te Keldonk. De meeste van ons kennen dat nog wel. 

We hebben vorige week de kerstmarkt gehad zodat we onze kas weer wat hebben kunnen spekken , 

maar jullie weten vast nog wel dat we met z’n allen jarenlang kerststukjes gemaakt hebben voor de 

deur tot deur verkoop. In 1992 werden er maar liefst 375 stuks in elkaar gezet bij de familie van 

Asseldonk aan de Kampweg waar we gastvrij werden ontvangen volgens de notulen. Ja, die tijd weet 

ik me ook nog wel te herinneren. 

Mooi om dit alles nog eens voor de geest te halen; we hebben vandaag inderdaad veel redenen om 

dit 80 jarig jubileum te vieren, want wij vrouwen kunnen samen veel van elkaar leren en elkaar 

stimuleren.  En door  als vereniging verder te gaan, aldus Pastoor van Deun, blijven we zelfbewuste 

vrouwen. 

Als ik voor mezelf spreek dan weet ik dat ik als lid zijnde aan heel veel excursies heb deelgenomen, 

waar ik anders nooit naar toe zou zijn gegaan. En het mooie is dat er totaal geen druk is vanuit onze 

vereniging;  iedereen is vrij om deel te nemen aan die evenementen die georganiseerd worden waar 

je persoonlijke belangstelling ligt . 

Laten we hopen dat we nog heel wat jaren als Vrouwen van nu mogen blijven bestaan want: 

Vandaag is de dag, Hij komt maar 1 keer. 

Morgen dan is het ,vandaag al niet meer. 

Niet zeuren, geniet van het leven, het mag! 

Maar doe het vandaag, want vandaag is de dag. 

Wij wensen jullie een hele fijne gezellige en smakelijke middag met elkaar en jullie allemaal 

gefeliciteerd met ons jubileumfeestje. 

Myra van Zutphen 

Voorzitster 2017 Vrouwen van Nu 

 

 

 

 

 


