Vrouwen aan de basis van NBvP-VvN Noord-Beveland
Ouder worden is onvermijdelijk, maar gelukkig zijn er vrouwen die desondanks volop in het leven
blijven staan. Dit bleek onlangs tijdens een inspirerend samenzijn thuis bij Nel Timmerman, voorzitter
van Noord-Beveland. Namens het Provinciaal Bestuur had Willy Wiskerke het idee geopperd om
langjarige leden eens extra in het zonnetje te zetten. Natuurlijk moet de VvN vooruit kijken, maar het
is ook verstandig om een goede band te houden met de vrouwen die aan de basis van onze
organisatie stonden. De afdeling Noord-Beveland, opgericht op 17 januari 1935, kent drie dames die
meer dan zestig jaar lid zijn, te weten Nellie Prins-Janse (lid sinds 1943), Bella van Oeveren-de Rijke
(lid sinds 1952) en Tinie van Hee-Oostdijk (lid sinds 1957). Ze werden uitgenodigd voor een gezellige
middag en verwend met een mooi voorjaarsboeket.
Wie denkt dat dit een gezapig middagje werd, vergist zich danig. Deze vrouwen hebben allendrie
bestuursfuncties bekleed, soms ook op provinciaal niveau, dus de gesprekken verzandden niet in
prietpraat. Nog steeds wonen zij zelfstandig en schrikken zij niet terug voor het gebruik van internet.
Ze herinneren zich nog goed dat het in de 50-er jaren op Noord-Beveland - toen nog een eiland - een
‘must’ was om lid te zijn bij de Plattelandsvrouwen. De boerinnen spoorden elkaar aan om mee te
doen, want bij de Bond leerde je veel. Ooit had de Bond hier meer dan 200 leden. Er werden
excursies en mooie reizen gemaakt, naar Frankrijk en zelfs naar China. De dames herinneren zich dat
een groepje vrouwen ’s morgens om vier uur met de bus richting Parijs vertrok om ’s nachts om vier
uur weer thuis te komen. En dat in een tijdperk zonder mobieltjes! De mannen stonden midden in de
nacht bezorgd te wachten of hun vrouwen heelhuids uit Parijs zouden terugkeren. Het maakt
duidelijk dat de boerinnen van Noord-Beveland altijd al geëmancipeerd waren. Ze werkten als
gelijken mee op de boerderij en stonden hun ‘mannetje’. Het is mooi dat ook nu in 2018 jonge
boerinnen zich weer groeperen om samen sterk te staan.
Hartverwarmende herinneringen worden opgehaald. Veel oorspronkelijke activiteiten, zoals de
boekencirculatie, leerzame lezingen, fietsclub PIA en de wandelgroep staan nog steeds op de
agenda. Schriftjes met notulen en jaarverslagen komen ter tafel. Het lied dat de vrouwen vroeger bij
iedere bijeenkomst zongen wordt tot leven gewekt. Tot slot worden de koffie- en theekopjes aan de
kant geschoven en genieten de vrouwen van een heerlijk wijntje of advocaatje. Alle
gezondheidswaarschuwingen die heden ten dage over ons worden uitgegoten, laten ze afglijden. Zij
weten dat hard werken en een positieve instelling prima ingrediënten zijn om gezond oud te worden!
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