Hoe het begon.
‘Vrouwenstreken’ is een club van schilderende en tekenende vrouwen binnen de
Bond en bestaat al sinds de zestiger jaren.
Initiatiefneemsters waren indertijd mevrouw A.C.M. Douma-Boonstra, hoofd
bestuurslid en mejuffrouw Gr.G. Smit, oud-inspectrice bij het
Nijverheidsonderwijs.
Er verschenen enkele oproepen in de ‘Plattelandsvrouw’, zodat leden die mee
wilden doen zich konden opgeven.
Eind 1967 vond de oprichtingsvergadering plaats in Utrecht en werd ook de
naam ‘Vrouwenstreken’ bedacht.
Al gauw bleek, dat dagbijeenkomsten niet voldeden om lezingen, museumbezoek
en zelfwerkzaamheid te combineren. In 1968 vond dan ook de eerste
meerdaagse cursus plaats op de toenmalige volkshogeschool te Eerbeek.
In de eerste jaren werden de cursussen steeds daar gehouden.
Cursussen.
Nog steeds worden er door Vrouwenstreken cursussen georganiseerd, maar nu
niet meer op ’t huis te Eerbeek.
Blijkbaar is er bij de leden toch behoefte om, naast al het denkwerk dat in de
Bond wordt verricht, ook onze creatieve kanten te ontwikkelen.
In oktober 1990 volgde ik samen met 20 andere vrouwen een 4-daagse cursus
‘tekenen op de ‘Tiltenberg’ in Vogelenzang (tussen Haarlem en Noordwijk).
Er werd niet alleen getekend met potlood en houtskool. We gingen ook met
waterverf en noteninkt (‘bister’) aan de gang. Aan het eind gaf het werken met
gekleurde inkt ons de gelegenheid onze fantasie de vrije loop te laten
Docente Jolanda Gerner had ons aangespoord onze creatieve hersenhelft te
gebruiken. Wist u dat iedereen die heeft? Ze leerde ons ook het eigen werk
positief te benaderen door er op verschillende manieren naar te kijken.
Hoewel er zowel beginnelingen als ervaren schilderessen deelnamen, ging
iedereen na afloop met mooie werkstukken en zeer tevreden naar huis.
We hadden op de Tiltenberg een goede tijd; de verzorging is er prima en de
slaapkamertjes eenpersoons.
Doet u mee?
Een cursus van Vrouwenstreken meemaken is als een verfrissend bad te midden
van de dagelijkse beslommeringen.
Vooral voor ‘drukke-doe-vrouwen’ kan het een verademing zijn.
Dus als u wel wat liefhebberij hebt in die richting, maar echt tekenen of
schilderen er nooit van gekomen is, let dan op de aankondigingen van
‘Vrouwenstreken’in de ‘Plattelandsvrouw”. Ieder voor- en najaar is er een cursus,
afwisselend in Vogelenzang en in Orvelte (Dr).
Hildur-Dirkx-Tabingh Suermondt. (12 december 1990)
Een stukje naar aanleiding van het 30 jarig bestaan van Vrouwenstreken
in 1997

