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De Roomsch Katholieke Boerinnenbond De Rips Sinte Lucia 1939. 
In 1967 gewijzigd in Katholieke Vrouwen Organisatie KVO. En is in 
2003 nogmaals gewijzigd in ZijActief.  

 
In 1939 kreeg De Rips een Boerinnenbond. Deze organisatie was speciaal 
gericht op de vrouwen van boerenafkomst. Zij konden zich hier scholen in 
een goed geordend huishouden en kennisnemen over het veelzijdige werk 
op de boerderij.  
 
Na de 2e W.O. werd de bond heropgericht. En stond zij aan de wieg van 
de korfbalclub RKW in 1946 en de reidansclub in 1947. In de jaren 50 
werd er veel gedaan voor de ontwikkeling jonge meisjes en vrouwen uit 
de boerengezinnen van De Rips.   
In de jaren 60 gingen de jonge boerinnen verder in de KPJ en wijzigde de 
naam van de Boerinnenbond in Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO). De 
inhoud bleef hetzelfde met veel lezingen, cursussen, excursies en 
uitstapjes. Naast gezelligheid was het bijeen zijn met elkaar een 

belangrijk onderdeel van de organisatie.  
 
De tijden veranderen en daarmee wijzigt de naam in ZijActief. Maar naast 
het samenzijn en culturele uitingen blijft het katholieke geloof een 
belangrijke rol binnen spelen binnen de organisatie. Ruim 70 jaar heeft 
deze bond zich actief ingezet om de Ripse plattelandsvrouwen te 
ontwikkelen tot bewuste mensen in een steeds veranderende 
samenleving. 

           
Boven: Het 1e vaandel van de Boerinnenbond, Sinte Lucia, dat bij elke 
belangrijke gebeurtenis tevoorschijn werd gehaald. Ook tijdens de 
sportdagen van de jonge boerinnen werd deze altijd met trots 
meegedragen. Het vaandel is gemaakt door de Missie Zusters van het 
Kostbaar Bloed in Aarle Rixtel.  
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Oprichting van de Boerinnenbond onder bevoegd gezag van de NCB 1928. 
 
Op 26 maart 1924 werd er binnen de Noord-Brabantsche Christelijke Boerenbond (NCB) 
een commissie benoemd ter bestudering, of het wenselijk zou zijn een boerinnenbond te 
stichten naar voorbeeld van België. Het duurde nog tot in 1928 totdat er daadwerkelijk in 
Noord-Brabant een Boerinnenbond werd opgericht.  
 
                                                                                   Rechts: Boerinnenbondspeldje. 
 

De Boerinnenbond werd aanvankelijk opgericht met als voornaamste doel:  
De belangenbehartiging van de katholieke boerin waarin godsdienstige, huishoudelijke en vakkundige 
vorming en onderlinge contact voorop stonden. Het woord is zo te verstaan: De vrouw die haar 
huisgezin bestuurt in de geest van de echte dienende liefde- en tactvolle vrouw, die het gezin weet te 
leiden in de gelukkige richting van God. 
Vrijwel meteen worden er overal in Brabant Boerinnenbonden opgericht en in 1930 zijn er al 47 

plaatselijke afdelingen. Bij de afdelingen worden, in de beginperiode, overal korte cursussen gegeven 
op huishoudelijk gebied zoals: Kook- en Inmaakcursus, Varkensslacht, Naai- en Verstelcursus, Licht 
en Lucht in de woning. Er wordt ook ingezet op Hygiëne en Gezondheidsleer, Moedercursussen, 
Kleuteropvoeding en Ziekenverpleging. Ook maatschappelijke ontwikkeling zoals: Gezinsleven en de 
Boerinnenbond, Nut en de werking van de Boerinnenbond. Verder landbouwcursussen met Verzorgen 
van vee, Veevoeding, Pluimveeteelt, Melkwinning en Melkbehandeling en Land- en Tuinbouw. 
 
In 1931 komen ruim 2000 leden bij elkaar in Den Bosch. De dag begint met een Heilige mis, de 
predicatie, die de leden van de boerinnenbond als Mariakinderen voorhield, het leven van Maria dat 
zij moeten navolgen in eenvoud en nederigheid. Ter afsluiting van de dag worden liederen gezongen, 
declamaties en kleine toneelstukken voorgedragen. Vanaf nu wordt er jaarlijks een grote studiedag 
georganiseerd, steeds in een andere plaats. Vanaf 1932 worden er ook reidansen opgevoerd.  

Boven: Foto van de 1e bijeenkomst van de Boerinnenbond met ruim 2000 deelneemsters in Den 
Bosch, uit de Haagsche courant 21 mei 1931. 
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Oprichting van de Boerinnenbond Sinte Lucia1 De Rips in 1939. 
 
Op 15 februari 1939 vond de oprichting van de Boerinnenbond op De Rips plaats. Vooral op initiatief 
van de Ripse NCB en dankzij de goede zorgen van inspectrice M. van Hoenselaar. In haar toespraak 
schonk ze aandacht aan de plaats van de vrouw in het gezin, als opvoedende moeder naast de man, 
het hoofd van het bedrijf. De Boerinnenbond had als taak de vrouwen te ontwikkelen op allerlei 
gebied, maar vooral zaken als het moederschap, godsdienst en gemeenschapszin te bevorderen. 
Meteen meldden zich 45 vrouwen aan om lid te worden. Prompt werd er ook een bestuur gekozen: M. 
Drenth-Ydema voorzitster, Th. van de Ven-Reijnen vice-voorzitster, I. Bellemakers secretaresse, M. 

van den Broek 2e secretaresse en T. van Bakel penningmeester. Besloten werd om de Boerinnenbond 
'Sinte Lucia' te noemen, het voorbeeld aldus Pastoor Smeets, 'Voor de moeders, die het zo zwaar 
hadden en voor de reinheid van onze jonge meisjes'. De bond werd ingedeeld bij kring Helmond. 
Pastoor Smeets, als geestelijk adviseur, schonk meteen een tientje en schrijfgerei. Later gaf de 
melkfabriek uit Sint Anthonis ook f10,- subsidie. Vrijwel meteen werd er een inmaakcursus gegeven.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Boven: De oprichtings- en 1e bestuursvergadering van de Boerinnenbond De Rips op 15 februari en 7 
maart 1939. 

 
1 Op pag. 25 staat een beknopt levensverhaal van de heilige Lucia. 
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Bij de 1e ledenvergadering werd besloten om de lezing 'Een zieke in huis' te geven. In het verslag van 
de jaarvergadering staat dat het Witgele Kruis ook een moedercursus organiseerde.  
Tevens ging men in 1939 wanten en dassen breien voor soldaten die waren opgeroepen voor de 
mobilisatie. Juist was de bond goed op dreef, toen de oorlog uitbrak en het Episcopaat aan alle 
katholieke verenigingen het verzoek deed zich op te heffen, als duidelijk protest tegen de bezetter. 
 
Jaantje Baltussen-Fransen vertelt over juffrouw M. van Hoenselaar. 
 
Jaantje vertelt, in 1989 50 jaar lid, dat ze als 16-jarig meisje in Sint Anthonis 

naar school ging. Ze kreeg les van juffrouw M. van Hoenselaar, die hier 
directrice was op de landbouwhuishoudschool. Zij werd in 1938 inspectrice bij 
de NCB en daardoor ook bekend binnen de Boerinnenbond. Mejuffrouw van 
Hoenselaar gaf samen met de Ripse NCB de stimulans om hier een 
Boerinnenbond op te richten. Ook heeft zij Jaantje indertijd aangespoord om lid 
te worden van de bond.  

Zogezegd, zo gedaan. Jaantje heeft zelf jarenlang de functie van 
penningmeesteres vervuld, maar toen zij trouwde was dat door de drukke 
werkzaamheden niet langer mogelijk. Zij bleef de Boerinnenbond echter trouw. 
Al kon zij zelf niet zo vaak deelnemen aan de activiteiten, de bond deed nooit 
tevergeefs een beroep op haar als er een loterij of kien-avond op het 
programma stond.  
                                                                Rechts: Jaantje Baltussen-Fransen. 
 
Periode 1945-1959 gemeenschapszin en vertrouwen in de kerk.  
 
Na de 2e W.O. wordt op 21 november 1945 de Boerinnenbond heropgericht. Tijdens de vergadering 
worden de doelstellingen nog eens opgetekend: Propaganda op Godsdienstig gebied door 
bedevaarten, retraites en oude godsdienstige gebruiken. Op maatschappelijk gebied, het verdrijven 
van het minderwaardigheidsgevoel. Versterking van de gemeenschapszin door hulp in de 

huishouding, zang, toneel en gymnastiekclubs. Voorlichting geven voor het Moederschap met 
cursussen en lezingen. In haar toespraak heeft Mej. M. van Hoenselaar het over de plaats van de 
vrouw in het gezin: Zij staat naast de man en is niet minder dan de man. Haar invloed is groot op 
godsdienstig en sociaal gebied. De boer het hoofd van het bedrijf, de boerin het hart van het 
boerengezin. Daarom moeten we het vrouwelijk karakter hooghouden en zorgen voor opvoering van 
de beschaving en ontwikkeling van de vrouw.  

 
Links: Bericht in de Helmondsch Dagblad 20   
november 1945. 
 
 
 
 
 

 
Bij de 1e algemene vergadering op 12 juni 1946 geeft kapelaan Donkers de stichtelijke lezing, Het 
ongeloof als bedreiging van de boerenstand. Rector Smolders gaf een uiteenzetting over de N.O. 
Polder waar alles prachtig was geregeld. Tot slot doopte pater Wagenaar de eerste Ripse korfbalclub 
met de naam R.K.W. (de Rips Kan Winnen2.) 

 
2 Aan de korfbalclub wijden we een aparte nieuwsbrief. 
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Margaretha Drenth-Ydema Boerinnenbond  1939-1961 

Divie van de Kerkhof-de Wit vervangt 
de voorzitster mevr. Drenth tijdens 
haar ziekte als vice-voorzitster. 

Boerinnenbond 1960-1961 

Ida Drenth-Bellemakers  
Na 1981 tot ere voorzitster gekozen. 

Boerinnenbond 
KVO 

1961-1981 

Laura Ypma-Becx KVO 1981-1989 

Mia Peters-van Krey KVO 1989-1991 

Divie Manders-van der Hulst KVO 1991-2000 

Tiny van de Ven-Smits KVO/ZijActief 2000-2010 

 
 
 
 
 
          Boven:1e Voorzitster van de Boerinnenbond 
                    Margaretha Drenth-Ydema overleden  
                    in 1961. 
 
Uiterst links: Vice voorzitster Divie van de Kerkhof-

de Wit gedurende 1960-1961.  
Links: 1e Secretaresse en daarna de 2e voorzitster 
Ida Drenth-Bellemakers. Na 1981 gekozen tot ere 
voorzitster.    
 
 

 
Een boerin is het middelpunt van het gezin en behoedster van het katholieke geloof binnen 
de familie. 
 
Het katholieke leven nam in het dagelijks leven, gedurende de jaren 40 en 50, nog een belangrijke 
plaats in. Dagelijks gingen enkele leden per toerbeurt naar de H. mis. Ook werd de kerk wekelijks 
door de jonge leden van de boerinnenbond schoon gemaakt. Vanaf 1949 werd in oktober Moederdag 
gevierd. Binnen de katholieke kerk werd zij gezien als de moeder Gods en belangrijk voor alle 

moeders. In 1950 werd door pater Pachomius de lezing gegeven: De Moeder Gods het voorbeeld des 
alle moeders.  
De lezingen rond deze periode kwamen onderwerpen aan bod zoals: Het gevaar van het 
Communisme, Soberheid in het gezinsleven en Kerk en Boerengezin. In 1956 geeft pastoor Vereijken 
nog een uiteenzetting over gemengd dansen. 
Jaarlijks waren er bedevaarten naar Handel, Ommel en Mariahout. Deze werden ook regelmatig in 
rayonverband georganiseerd of samen met de NCB en de RKJB.  
Vanaf eind jaren 40 gingen oudere leden en enkele jonge meisjes, regelmatig voor een paar dagen 
op retraite. Later werd het steeds gewoner dat meerdere moeders op een 1 of 3-daagse retraite 
gingen in Uden. 
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Links: De 1e H. Mis van Julius Ypma opgedragen in de Ripse 
kerk 1953. Jonge leden van de Boerinnenbond hebben deze 
kerk vaak schoongemaakt. 
Boven het altaar staat de spreuk: Hier bloeit de boom des 
levens dag aan dag.  
 
Ontwikkeling in de vorm van cursussen, lezingen en 
demonstraties. 
 

In de eerste periode werd er jaarlijks een algemene- en een 
jaarvergadering gehouden met aansluitend een lezing met 
onderwerpen als: Huiselijkheid en gezelligheid, Woning en 
Woninginrichting, De plaats van de vrouw in het gezin. Het 
huisgezin beste opvoedingsschool voor meisjes. In 1957 was er 
een film: Over de lopende rekening van de Boerenleenbank. 

Ook een avond met Voorlichting verschillende elektrische 
apparaten.   
Na de ernstige onderwerpen van de vergadering werd er door 
de leden gezongen, gedeclameerd en toneelstukjes opgevoerd.  
Dit gebeurde ook tijdens de moederdagvieringen en andere 
bijzondere momenten zoals de opening van het nieuwe 
parochiehuis in 1950.   
 
Solidair zijn en altijd rekening houden met anderen. Zo werd 
tijdens vergaderingen en vieringen het gebak dat over was, 
verloot onder de aanwezige leden. Met dit geld werd altijd een 
goed doel gesteund, een ziekenactie of geld geven voor de 
jaarlijkse Lourdesreis. En de Ripse missionarissen werden ook 
nooit vergeten.   

Voor de leden waren de moeder- en ontwikkelingscursussen en de vormingslessen heel belangrijk. 
Deze werden veelvuldig gegeven. En iedereen werd aangespoord deze te volgen.  
Verder waren er lezingen over: Het opfokken van kuikens, Doelmatig opmaken van de was, 
Omgangsvormen en wellevendheid. 
In de winter waren er cursussen zoals: Tafelverzorging, dekken en dienen, Het opmaken van koude 
schotels, Slachten, Handwerken, Stof versieren, Patroontekenen en een cursus Pluimveeteelt. 
Verder waren er vele demonstratielessen met Visgerechten, Tomaten bereiden, Brussels witlof, 
Eiergerechten en Hartige hapjes bij de borrel. 
 
Uitstapjes en 12 ½ jarig feest. 
 
Dagreisjes werden gemaakt naar Zuid-Limburg, de Efteling, bloemententoonstelling Flora te 
Heemstede, Maggi fabriek in Amsterdam en de Mesdag in Den Haag. Ook werd een excursie 
georganiseerd naar het voorbeelddorp Kerkhoven3 bij Oisterwijk.  

In 1951 vierde de Boerinnenbond het 12 ½ jarig bestaansfeest tijdens de Moederdagviering. Om het 
geheel te kunnen bekostigen werd er in het parochiehuis een fancy fair georganiseerd. Als 
afgevaardigde van mejuffrouw van Hoenselaar hield pater Pachomius een mooie toespraak.  
 

 
3 Kerkhoven was als voorbeelddorp aangewezen. Hier probeerde men steeds beter (intensiever) en efficiënter te  

werken in de landbouw. Ook in het huishouden leerde men efficiënter werken. Een en ander werd gefinancierd met 
geld van de Marshallhulp. Als tegenprestatie moesten de boeren elke donderdag excursies ontvangen.  
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De jonge leden van de Boerinnenbond.  
 
Voor de versterking van de sport en gemeenschapszin werd voor de jonge leden begin 1947 de 
reidansclub4 Ringelrij opgericht. Sport is belangrijk ter ontspanning, maar ook om zich vrij te kunnen 
bewegen. In 1948 benadrukt de geestelijk adviseur nog eens het beoefenen van sport en dan vooral 
het reidansen. De eerste jaren werd niet alleen de sport gepropageerd, maar werd ook veel 
gesproken over de voorbereiding van de jonge meisjes op het huwelijk, moeder worden en gezin. De 
jonge meisjes werden dienstbaarheid bijgebracht door zich vaak belangeloos in te zetten voor de 
bond en de gemeenschap.  

In 1949 werd de club, Hulp in de Huishouding in noodgevallen opgericht. Zo’n 20 meisjes hebben een 
jaar lang een Ripse familiehulp geboden. Daarna is deze club voor noodhulp weer gestopt. Toen in 
1949 jongens van De Rips werden uitgezonden naar Indonesië, schreven de meisjes van de 
Boerinnenbond hen wekelijks een brief.  
Vanaf de jaren 50 verzorgden ze het gebak tijdens vergaderingen en andere bijeenkomsten. En na 
het serieuze gedeelte ook de toneelstukjes, declamaties en zang. Voor de feestelijke Moederdag 

vieringen versierden ze het parochiehuis. In 1952 stelt de geestelijk adviseur voor om elke maandag 
het parochiehuis door 2 meisjes schoon te laten maken. Zelfs in 1960 vroeg de pastoor of meisjes 
zich beschikbaar wilden stellen voor het onderhoud van kerkgoed. Spontaan gaven zich enkele 
meisjes op. Zo zijn er vele jongeren retraites. Na 1956 zijn er verloofden retraites en een sociale 
cursus Liefde en verkering.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boven: Jonge leden van de reidansclub. 1 Riek Verstraten, 2 Riek van Vonderen, 3 Zus Wouters, 4 
Nellie van Vonderen, 5 Riek Veldpaus, 6 Wies Drenth (leidster), 7 Berta van de Weijer, 8 Yfke Ypma, 
9 Nellie Voermans, 10 Riet van den Broek, 11 Lien Nooijen, 12 Thera Verhoeven, 13 Corrie van 
Vonderen, 14 To van den Broek, 15?, 16 Nellie van der Hulst en 17 Mien Nooijen. 
 

 
4 Voor de reidansclub komt een aparte nieuwsbrief.  
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De grote veranderingen in jaren 60. 
 
In de jaren 60 is de katholieke kerk nog duidelijk aanwezig, met verschillende lezingen over Het 
behouden van het geloof, De Mariaverering, Godsdienstige opvoeding van de jeugd, Innerlijke 
uiterlijke beschaving. Ook retraites vervullen hierin een belangrijke rol door de inspiratie die men 
tijdens die dagen op doet. En een goede moeder, zij blijft de kern voor een goed katholiek gezin. Ook 
zijn er Godsdienstige gespreksavonden in samenwerking met NCB en RKJB. Ook zijn er verloofden 
retraites in Heeze en verdiepingsdagen voor gehuwden in Uden. In dezelfde jaren worden op Ons Erf 
in Berg en Dal ook Moederdagen en Ontspanningsdagen georganiseerd.  

Vernieuwend is een studieavond voor jongere echtparen over geboortespreiding. Pater van de 
Nieuwenhof spreekt over het Familieleven na het Concilie en het intieme huwelijk. Wat is 
verantwoord ouderschap met o.a. geboortebeperking voorbehoedsmiddelen en geboorteregeling.  
 
Er werden ook regelmatig inzamelingsacties van kleding gehouden voor Pater Lambert de Groot. Ook 
werd er een ziekenkas opgericht om zieke leden in het ziekenhuis een attentie te geven. Of 

gecollecteerd voor de NOVIB tijdens de actie 'Een gast aan tafel'. Excursies bleef men maken, zoals 
naar de Sint Maartenskliniek in Ubbergen. Jonge leden startte daarna spontaan een actie voor deze 
kliniek, door lege flessen en kippen op te halen. De opbrengst was f265,-.   
 
In de jaren 60 speelt ontwikkeling een belangrijke rol binnen de Boerinnenbond. Op het 
vormingscentrum Ons Erf in Berg in Dal werden voor de voorzitsters en bestuursleden speciale 
bijeenkomsten en studiedagen georganiseerd. Ook vele leden gingen naar dit centrum voor een 
retraite, vakantie of enkele ontspanningsdagen.  
Sommige leden behaalden het Boerinnenbrevet. Dit was een ontwikkelingscursus die een avond per 
week werd gegeven op de huishoudschool in Sint Anthonis. De cursus duurde zo’n 20 weken. En 
tijdens de cursus kwamen verschillende facetten van het huishouden en algemene ontwikkeling aan 
bod. Later veranderde het boerinnenbrevet in een cursus waar meer aandacht werd gegeven aan de 
sociale en economische kant van het boerin zijn. Deze cursus, Economische Vorming van Agrarische 
Vrouwen (EVAV), werd in Deurne gegeven voor leden uit Kring Helmond.  

Nu kwamen demonstratielessen steeds meer in zwang zoals: Hoe brengt men make-up op. Ook 
waren er verschillende demonstratieavonden om de bereidingswijze van nieuwe producten te 
promoten zoals champignons. In 1960 werd een demonstratie over de diepvrieskluis gegeven. Deze 
was gebouwd bij het huis van Stevens Sr. achter de Spar aan de Lambertweg. Later werd er ook een 
demonstratie-les over diepvriesproducten gegeven.   
 
De kas van de Boerinnenbond was altijd maar 
matig gevuld. Om deze extra aan te vullen werden 
vanaf 1961 oliebollen gebakken om de kas te 
spekken. Dit werd jarenlang gedaan.  
  
Binnen de bond was het belangrijk dat leden  
zich creatief konden ontplooien. De vergaderingen 
en andere bijeenkomsten werden altijd afgesloten 

met zang, gedichten, declamaties of toneelstukjes. 
Deze werden dan ook speciaal voor deze 
samenkomsten ingestudeerd. 
 
Rechts: Een toneelstuk tijdens het 40-jarig 
jubileum in 1979. In dit stuk werd de hele 
geschiedenis van de Boerinnenbond op toneel 

uitgebeeld.  
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Deze periode waren er naai, handwerk, haak en brei cursussen. Er werden wedstrijden georganiseerd 
binnen de eigen bond. De ingebrachte handwerken werden gejureerd en de gewonnen werkstukken 
werden verloot. Het ontvangen geld van de loten, werd weer aan de missionarissen gegeven.   
Er werden handwerkwedstrijden gehouden in rayonverband. Behaalde men daar een prijs, dan ging 
men naar kringkeuringen of zelfs naar een NCB-regio. Leny van den Berg behaalde in 1963 met 
handwerken de 1e prijs van de NCB-regio Tilburg. Haar jurkje werd als mooiste gekozen uit 1000 
inzendingen. Verder waren er wedstrijden voor kamerplanten en voor de jonge leden 
naaiwedstrijden. Helaas hadden de Ripse deelneemsters niet zoveel geluk.  
 

 
In 1964 werd het 25-jarig bestaan groots gevierd. De dag werd begonnen met 
een H. mis. ’s Middags was er een lezing van mej. M. van Hoenselaar. En werden 
de 13 jubilarissen in het zonnetje gezet. De feestavond werd opgeluisterd met 
een accordeonist en het opvoeren van kleine sketchjes en liedjes. Er werd een 
inzameling gehouden voor de 3 Ripse missionarissen, die elk f38,- gulden kregen.  

 
Links: Voorpagina van het herinneringsboek van het 25-jarig jubileum.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Boven: Voorste rij vlnr: Pieta Joosten-van den Akker, Wietske Ypma-Ydema, Betje Fransen-van de 
Braken, Marie Ploegmakers-Beckers, Jaantje Baltussen-Fransen, Truus van den Akker-van Bakel, 
Divie van de Kerkhof-de Wit, Janie van der Hulst-van de Kroon. Achterste rij vlnr: Cathrien van der 
Hoff-Boersma, Corrie van den Berg-de Wit, Mina van den Broek, Anna Hendriks-Ploegmakers, Anna 
van den Broek- Abels.  
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De jonge boerinnen maken zich langzaam los.  
 
De jonge boerinnen maken steeds meer hun eigen programma. In 1960 vormen de jonge leden 
samen met de RKJB leden een club. Deze club heeft een bestuur waarin zowel jongens als meisjes 
zitting hebben. Ze staan onder leiding van de hoofdonderwijzer Gerrit Huvenaars. Samen organiseren 
ze culturele avonden en daarvoor volgen twee meisjes in Helmond de cursus van 
ontspanningsleidster. Gezamenlijk worden diverse activiteiten ondernomen zoals op bedevaart naar 
Handel.  
Tijdens de algemene vergadering in mei 1964 wordt de Boerinnenbond gesplitst in een oudere- en 

een jongere sectie. De jongere sectie heet vanaf nu de Boerinnen Jeugd Bond (BJB). Ze krijgen een 
eigen bestuur, maar als een bestuurslid trouwt moet ze bij de volgende vergadering aftreden. Een 
jaar later in december 1965 gaat de jeugd boerinnenbond samen met de jonge boeren (RKJB) in een 
nieuwe organisatie: de Katholieke Plattelands Jongeren Organisatie (KPJ). 
 

De KVO-vrouwen voor emancipatie, sociale en culturele activiteiten, 

gezelligheid, lezingen en excursies.  
 
Ook de Boerinnenbond gaat mee met de moderne tijd. In 1967 wijzigt de naam in 
Katholieke Vrouwen Organisatie (KVO). De vereniging staat nu open voor alle 
plattelandsvrouwen en niet alleen voor vrouwen uit de agrarische sector. Daarnaast 
worden voor de invulling van de vrije tijd activiteiten opgezet, zoals culturele dagen, 
excursies en activiteiten die samenhangen met het uitdragen van het RK geloof. Dit 
wordt op verschillende manieren gedaan, zoals verdiepingsdagen voor moeders in 

Uden. En de cursus Toekomst van het geloof en het geloof van de toekomst. 
 
Gedurende de vele actieve jaren van de KVO verloopt elk verenigingsjaar volgens een vast patroon. 
Het nieuwe jaar begint met de jaarvergadering in september met de presentatie van het  
jaarprogramma. In oktober wordt Moederdag gevierd. De sinterklaas- en Kerstviering staan ook altijd 
op het programma. De 1e vrijdag in maart is er de Wereldgebedsdag met een aangepaste 

Eucharistieviering. In het voorjaar vindt de voorjaarsvergadering plaats. Ook wordt de schouwburg 
bezocht en een excursie in de omgeving gemaakt. In de zomer zijn er uitstapjes en het jaar wordt 
afgesloten met een fietstocht. Hieronder een scala aan activiteiten die er in de loop van de jaren 70 – 
80 en 90 zijn geweest.  
 
Moederdagviering.  
 
De Moederdagviering wordt altijd in oktober gevierd. Deze 
begint ’s avonds met een Heilige mis en daarna koffie met 
zelfgemaakt gebak. Daarna wordt de avond ingevuld met 
thema’s zoals: Vertrouwen in jezelf, Leven nu en morgen, 
Levenskunst, Liefde en vriendschap, Hoop doet leven, Een 
beeld van een vrouw, Vrouw nu en in de toekomst, 
Grenzen verleggen. Voor deze onderwerpen wordt vaak 

iemand uitgenodigd die dieper op dit onderwerp ingaat. 
 
     Rechts: Modeshow met kleding van oude kranten 1972. 
 
Maar er zijn ook wel bijeenkomsten met een lichte toets 
zoals een modeshow met jurken gemaakt van oude kranten, bloemstukjes maken, een kwis, 
demonstratie puddingen maken. Of een avondje met Nol van Roesel, Brabantse humor samen met de 

echtgenoten is echt genieten.  
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Sinds de jaren zestig wordt er kleding ingezameld voor de stichting Mensen in Nood. Deze organisatie 
begint in 1979 met de sponsoractie: Neem een kind voor uw rekening. Het 1e jaar brengt deze actie 
al f218,- gulden op. Beide acties lopen door tot na 2000 met telkens een mooi resultaat.  
                                                                   
KVO-vrouw zijn betekent solidariteit met minderbedeelden.  
 
In 1977 was een belangrijk jaar, want de KVO Rips kreeg bezoek van agrarische vrouwen uit de 
Derde Wereld. Met de gasten werden verschillende bedrijven bezocht. Er was een gezamenlijke 
eucharistieviering met als thema: Als je maar gelukkig bent. Om de onkosten van de uitwisseling te 

dekken werden 400 handdoeken met de opdruk van de Ripse kerk verkocht. Ze gingen als zoete 
broodjes over de toonbank.  
                             
 
                     Rechts: In 1977 komen vrouwen uit  
                     de derde wereld op bezoek.  

 
  
 
                                                                               
 
 
 

 
 

Links: Een van de 400 handdoeken die 
werden verkocht, om de uitwisseling te 
kunnen bekostigen.   
 
 
 
 

Bij de KVO zijn jaarlijks verschillende bijeenkomsten waarbij het katholieke geloof een belangrijke 
plaats inneemt. Vooral solidariteit en ondersteuning zijn daar een belangrijke uiting van. Ook heel 
vaak zijn er spontane geldinzamelingen voor een missionaris of een project. Ze brengen altijd veel 
geld op.  
Ook zijn er onderwerpen over de 3e wereld met een lezing over de Peruaanse vrouw en haar positie 
in dat land of een lezing over de volkeren in Nepal, Sikkim en Bhutan. Maar ook thema’s met: Open 
deuren, Gerechtigheid voor iedereen en Een betere toekomst. 

 
Met het wegvallen van de Berlijnse Muur in 1989, werd duidelijk hoeveel armoede en leed er onder 
de Oost-Europese bevolking was. In 1990 werd in rayonverband een spontane actie gestart om 
voedselpakketten naar Polen en Roemenië te sturen. 
Ook in rayonverband werden jurkjes en broekjes genaaid voor de missiezusters Martina vd Boogaard, 
Nel Dirkx en Maria Vijfeijken. Zij werkten in Paramaribo in de staat Niger en in Transkei Zuid-Afrika. 
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Wereldgebedsdag.  
 
Een jaarlijks terugkerend ritueel is de Wereldgebedsdag op de 1e vrijdag van maart. 
Deze gebedsdag ontstaan in 1919, is een verbinding tussen 173 landen verspreid 
over de hele wereld. Door de Wereldgebedsdag bevestigen vrouwen, dat gebed en 
actie onafscheidelijk zijn en dat beide invloed hebben in de wereld. Deze dagen 
hebben vaak als thema de 3e wereld. Maar in 1971 was er ook lezing over 
voorbehoedsmiddelen.  
 

Links: Het logo van de organisatie.  
 

Kerstviering.  
 
De Kerstviering staat vaak in het teken van solidariteit. In 1982 start bij alle KVO-afdelingen de 
kerstactie 'Een kwartje voor een wereldpartje'5. De Rips had bij aanvang van de actie beloofd om 

jaarlijks een bedrag van f 240,- op te brengen. De actie loopt door tot in de 90er jaren. Door de 
lange actie raakt de kerstgedachte steeds verder op de achtergrond. Dan valt het niet mee dit bedrag 

jaarlijks op te brengen.  
                                                                
Kerst kan niet gevierd worden zonder een 
gedicht of een lied. Of een speciaal onderwerp 
'Hoe vieren wij kerst met kinderen'.  
Maar de viering wordt altijd afgesloten met een 
toneelstuk waarin het kerstverhaal wordt 
opgevoerd. Soms serieus maar een andere op 
humoristische wijze.  
 
Links: Toneelstuk tijdens kerstviering in 1975. 
 

                                                                    
Rechts: Kerstkaart gemaakt door 
KVO-leden van De Rips. 
 
 

 
Activiteitenbegeleidsters. 
 
Sinds de jaren 60 worden er jaarlijks twee ontspanningsleidsters aangesteld, die de 
activiteiten bedenken en ontwikkelen. Dit gebeurt vaak in samenwerking met het 
bestuur. Voor deze taak kunnen ze een cursus volgen tot ontspanningsleidster. Zij zijn 
verantwoordelijk voor de luchtige toets tijdens vergaderingen, maar ook organiseren ze de 
Moederdag- en kerstviering. Dit doen ze met behulp van spelletjes, een kwis, kwartetspel of 
verkleedpartijen. Ook kan er een spannend denkspel zijn over artikelen uit tijdschriften, of een 

schimmenspel van knipselwerk die het jaarprogramma in beeld brengt.  
Eind jaren 80 wijzigt de naam in programmaleidster. Maar nog steeds draaien de leidsters een 
programma tijdens kerst of vergadering in elkaar. Ook zij kunnen een cursus volgen. 
 

 
5 Dit geld is bestemd voor de o.a. World Union of Catholic Women's Organizations (Wucwo). De Wucwo is een koepelorganisatie 

  van 95 katholieke vrouwenorganisaties uit 65 landen. 
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Het 40-jarig bestaan 1 februari 1979. 
 
Een werkgroep had maandenlang veel werk verricht om dit 40-jarig feest tot iets moois te maken. De 
ochtend werd begonnen met een H. mis. Het thema: Liefde, sleutel tot geluk. Dit onderstreept ook de 
solidariteit met mensen in de derde wereld.   
Daarna was er een koffietafel. En in de middag een receptie, waar 
vele mensen de KVO kwamen feliciteren. Ook werden de 40-jarige 
jubilarissen gehuldigd. Ter gelegenheid van dit feest werd door leden 
een wandkleed gemaakt dat nu bij alle gelegenheden zal worden 

opgehangen.   
 
               Rechts: Voorzitster Ida Bellemakers onthult het wandkleed. 
 
Solidair zijn, om anderen ook in het Robijnen feest te laten delen 
werd, op initiatief van de voorzitster Ida Bellemakers, een 

bliksemactie gehouden voor het missiewerk van pater Lambert de 
Groot. Het was een goed idee met het prachtige resultaat van  
f3.000,=.  
  
 
 

 
Boven: Bestuur en jubilarissen tijdens 40-jarig jubileum vlnr, Wilhelmien Hertsig, (secretaresse), 
bestuursleden Ciska van Bakel, Miet van Zeeland, Laura Ypma, Ida Drenth-Bellemakers (eerst 
secretaresse daarna voorzitster). De jubilarissen Mina van den Broek (oud-secretaresse), Corrie van 
den Berg-de Wit, Pieta Joosten-van den Akker, Jaantje Baltussen-Fransen en Anna Hendriks-
Ploegmakers. 
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Voor de KVO zijn uitwisselingen in rayon- en kringverband belangrijk. 
 
De rayon- en kringcontacten zijn belangrijk en kunnen op 
verschillende manier worden vorm gegeven. Je hebt 
excursies waar je in rayonverband naar toegaat zoals naar 
de praktijkschool in Horst. Dan zijn er de contactdagen en 
avonden die worden ingevuld met een speciaal thema: 
Vrede dicht bij huis, Gehuwde vrouw en arbeid en Media en 
gezin. Ook een cursus: 'Wij en de Maatschappij'.  

En elk jaar de kringbedevaart naar Ommel of Handel. 
 
Links: Uitwisseling met Venhorst 1983. 

Ook zijn er jaarlijks uitwisselingen met 
andere KVO-afdelingen. De Rips gaat 
op bezoek bij een afdeling en die 

brengt een tegenbezoek. Het zijn fijne 
avonden waar wordt gezorgd voor een 
gevarieerd programma met een 
serieuze noot, maar ook vele leuke 
sketches en gezelligheid. Vele 
uitwisselingen met andere o.a. Asten, 
Siebengewald, Rijkevoort, Duizel, 
Ommel, Venhorst, Oploo en Vlierden. 
                         
Rechts: Programma uitwisseling met 
Asten.   
 
Er zijn ook creatieve avonden in rayonverband. Eerst in de Vierspan in Deurne en vanaf 1977 in het 
Speelhuis te Helmond. Elk jaar verzorgen enkele afdelingen van een rayon een kort optreden tijdens 
de Culturele avond. De Rips lid van kring Helmond verzorgde in 1992 een optreden van 20 minuten. 
Dit toneelstuk, gemaakt n.a.v. een bezoek aan Thailand, werd een groot succes met de titel 'U kunt 
nu nog de zaal uit als U wilt'. Het had zo’n succes dat het ook op andere plaatsen is opgevoerd.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Boven: In 1992 treedt De Rips als rayon afgevaardigde op in het Speelhuis. Met onderwerp Thailand, 
n.a.v. de ervaringen die Verony van der Hulst had opgedaan tijdens een ontwikkelingsreis in dit land.  

Betje Verachten uit Bakel heeft het verhaal geschreven.  
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Uitstapjes en excursies.   
 
De excursies en uitstapjes zijn jaarlijks terugkomende elementen, waar in de jaren 70, 80 en 90 vele 
leden mee op stap gingen. Het was zowel ontspanning als kennisvergaring.  
In de jaren 70 waren er al excursies naar het Zuivelhuis en Koksschool in Eindhoven. Ook een zeer 
geslaagde modeshow bij Boerenkamps en Brouwers-van Roy. Later is er ook een excursie naar het 
ziekenhuis Deurne. Ook wat luchtigere onderwerpen, Demonstratie met crème-fraise en Groente en 
fruit show.  
Of een dagje naar de Keukenhof, naar Antwerpen het Diamantmuseum, slot Loevestein, zilverstad 

Schoonhoven, Klokkenmuseum, Anatomisch museum in Nijmegen. Gezamenlijk een avondje naar de 
schouwburg in de Beejekurf Venray. En héél véél fietstochten, ook in rayonverband, in de omgeving.  
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Boven: Een rustpauze tijdens de fietstocht naar Helenaveen voor de bezichtiging van kuipplanten. 

 
Boven links: Bestuursleden vlnr: Joke Geertshuis, 
Marja van den Akker, Bets Gelden, Divie van der 
Hulst, Anny Logtens en Annie van den Berg. 

Boven rechts: Vlnr: Bets Gelden (secretaresse), 
Divie Manders en Mia Peters. Voor vlnr: Anny 
Logtens (penningmeester) Laura Ypma 
(Laura, Mia en Divie zijn oud-voorzitsters).  
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Lezingen demonstraties, scholing en cursussen. 
 
Op vele gebieden worden avonden georganiseerd met een 
gevarieerd aanbod aan demonstraties, modeshows en lezingen. 
Een modeshow met zelfgemaakte kleding en breiwerk, Doortje 
Koenen met een Breimodellenshow, Kapster Vera die iets 
vertelt over haarkleuren, Elektro Verberkt uit Bakel geeft een 
demonstratie over gebruik van de magnetron.  
Dokter Hoevenaars uit Elsendorp vertelt over zijn werk in 

natuurgeneeswijze. 
Ook cursussen waren er te veel om op te noemen zoals: Warm 
en koud gebak, Kunst en cultuur, Glas graveren, Leer uw 
naaimachine kennen, Borduurwerk, Keramiek bewerken, 
Geheugentraining, Pergamno en Filigraan. 

 

Rechts: Demonstratie feestpuddingen maken 1983. 
 
Links: Kaart gemaakt in filigraan techniek. 
 
 
 
 

De lezingen veranderden in de loop der jaren van onderwerp. In de jaren 
zeventig kwamen onderwerpen als abortus en euthanasie in de 
belangstelling. Ook op politiek terrein bleef de Ripse KVO niet achter. Politici 
en Gemeenteraadsleden kwamen hier hun woordje doen.  
In de tachtiger jaren beginnen we te praten over emancipatie en 
onderneemster zijn. Is boerin zijn een gunst of een plicht? Verder is er een 
studiebijeenkomst Vrouw- geloof kerk. 

Er komen sociale scholingscursussen met gespreksgroepen Vrouw-traditie-
veranderen, Als vrouwen durven veranderen dan…  Ouder worden doe je 
voor later en Praten en luisteren. 
                                 

 
 
                                 
 
 
 
Rechtsboven: Modeshow met 
zelfgemaakte kleding in 1984. 
(Show georganiseerd door Maria 
Bisseling.) 

                                                                  
 
Links: Demonstratie Bloemschikken 
in 1986. 
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Activiteiten samen NCB en KPJ.  
 
In 1962 wordt er voor het eerst een boerengezinsdag georganiseerd. Het is een belangrijke dag die in 
de ochtend begint met een Heilige Mis. 
Daarna is er een feestelijke samenkomst van 
alle gelieerde organisaties zoals de NCB, 
Boerinnenbond en Jonge Boeren. Er zijn er 
optredens met dans, zang en muziek. Later 
wordt de dag gewijzigd in gezinsdag. Samen 

met de NCB en later ook wel met de KPJ 
werden in de jaren 70 enkele dansavonden 
die wel wat geld opleverden.  
 
Rechts: In 1985 werd in De Rips het 
Oogstdankfeest van Kring Helmond gevierd. 

Samen met N.C.B. verzorgden ze de 
voorbereidingen. Het werd een zeer sfeervolle 
en goed geslaagde viering met 1200 
deelnemers op het sportpark. Hier wordt 
pastoor Jansen en 2 priesters naar het 
geïmproviseerde altaar gereden. 

 
 
 
 
Links: Kerstviering samen met 
KPJ leden in 1988. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De vrouw wordt steeds meer betrokken bij het bedrijf. De KVO gaat samen met de NCB en vaak ook 
KPJ-leden naar discussie- en studiedagen zoals: Mijn bedrijf tussen nu en 2000, Hinderwet, 
Biotechnologie, uitdaging of bedreiging, Bedrijfsmogelijkheden en beperkingen, Kritisch en creatief 
ondernemen, Wegwijs in subsidieland en Nu regelen voor later.  
Enkele KVO-leden gaan ook naar meer bedrijfsmatige onderwerpen in rayonverband de Rayon-agra- 
avonden. Met thema’s: De vrouw in de NCB-organisatie, voor- en nadelen lidmaatschap, Zaken die 
ons raken, Gezin en bedrijf, Gehuwde vrouw en arbeid, Ons bedrijf en onze gezondheid, Het plan 

Oort en de Man Vrouw Maatschap, Arbeidsongeschiktheid, Oudedagsvoorziening en pensioen.                                                                          
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Jubileum 50 jaar 18 februari 1989. 
 
 
Het 50-jarig jubileum werd groots gevierd. In 1988 
begon men al met de voorbereidingen van de 
feestelijkheden. Ook werd door enkele leden een 
nieuw vaandel ontworpen en geborduurd.  
De feestelijke dag begon met een H. mis en werd 
het nieuwe vaandel ingezegend. Daarna kwam men 

in een feestvergadering bijeen. Deze werd begonnen 
met koffie en gebak en vele felicitaties van het KVO-
hoofdbestuur en naburige dorpen. Ook het Ripse 
NCB-bestuur was present. Speciale aandacht was er 
voor de 50-jarige jubilaris Jaantje Baltussen en 25 
zilveren jubilarissen. De dag werd feestelijk 

afgesloten.  
 

 
Boven: Pauze bij de leden van de handwerkgroep, die het 
vaandel hebben ontworpen en gemaakt. 
 
 
 
 
            Rechts: Pastoor Jansen zegent het nieuwe vaandel. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Boven: De groepsfoto van KVO leden voor de kerk met pastoor Jansen. Links naast pastoor Jansen zit 

Jaantje Baltussen-Fransen 50 jaar lid. 
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De jaren 90.  
 
In deze periode is het boerenbedrijfsleven volop in beweging. Dit heeft ook invloed op de vrouwen 
van agrarische bedrijven. Dit vraagt van de boerenfamilies meer aanpassingen in hun bedrijf. De 
rayon-agra-bijeenkomsten spelen hierop in door bijeenkomsten te organiseren waar intensiever en 
dieper op bepaalde onderwerpen wordt ingegaan. Geïnteresseerde leden van de KVO kunnen hier 
samen met NCB en KPJ naar toe. Het doel van deze verdiepingsbijeenkomsten: Het bevorderen dat 
boeren en tuinders en hun gezinnen speciale aandacht besteden aan de situatie van hun bedrijf op dit 
moment en de toekomstmogelijkheden van hun bedrijf en de knelpunten hierbij.  

Onderwerpen: Leefbaarheid op het platteland mijn dorp, Ouderenzorg in het dorp, Bereikbaarheid, 
mobiliteit en verkeersveiligheid, Wegwijs in subsidieland. Ook zijn er excursies naar bedrijven zoals 
naar Promest in Helmond en een tomatenkweker. 
 
KVO leden hebben een vol jaarprogramma met excursies, uitstapjes, lezingen en cursussen. Nieuw is 
dat het nu in een boekje wordt gepresenteerd. Wel wijzigen de activiteiten in deze veranderde tijd 

zoals een typ- en computercursus. Ook geeft de Gemeentesubsidies om cursussen tegen 
gereduceerde prijs te volgen: Vorming en ontwikkelingswerk, Geheugentrainingen en De vrouw en de 
veranderingen in deze tijd.  
Toch wordt het steeds moeilijker om nieuwe leden aan te trekken. Ook de aanwas van jonge 
boerinnen stokt. 
 
Het 60-jarig jubileum in 1999. 
 
De dag begon met een H. mis. Daarna kwam men in een feestvergadering bijeen, die werd begonnen 
met koffie en gebak en vele felicitaties van het KVO-hoofdbestuur en de naburige dorpen. En enkele 
leden zijn al lang lid en zij worden extra in het zonnetje gezet. 
 
 
 

 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
Boven: Jubilarissen vlnr: Tonia van der Linden-Braks 53 jaar lid, Ida Drenth-Bellemakers 60 jaar lid, 
Rees van der Weijst-van der Hoff 50 jaar lid, Liza van der Burgt-Wouters 53 jaar lid, Corrie van Delft-

Verhoeven 50 jaar lid.  
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Links: Het 50-jarig lid Cisca van Bakel-van den Broek in 
het ziekenhuis met links Jo Willems-Peters (secretaresse) 
en rechts Dievie Manders- van der Hulst (voorzitster). 
 
 
 
 

 
Enkele kernzinnen uit de welkom toespraak van 60-jarig 
bestaan. Dit geeft kernachtig weer waar deze bond voor 
staat.  
 

De K van de KVO is altijd uitgedragen. De Moederdag vieringen en Wereldgebedsdagen werden altijd 

begonnen met een H. mis. Dat deze huidige KVO zich 60 jaar heeft staande gehouden mogen we 
voor een groot deel toeschrijven aan de godsdienstige grondslag waarop werd gebouwd.  
Het gezichtsveld is door de grote maatschappelijke en kerkelijke ontwikkelingen ruimer geworden en 
de KVO is uitgegroeid tot een organisatie die midden in onze moderne samenleving staat en actief is 
op de meest uiteenlopende terreinen. Belangenbehartiging en leefbaarheid op het platteland blijft 
onze inzet vragen. Door onze verbondenheid met elkaar en door de diverse activiteiten kunnen we 
extra waarde toevoegen aan het leven.  
Door lid te zijn van de KVO kun je zoeken naar en werken aan je persoonlijke levensweg. Wij zijn dan 
ook trots dat we dit op deze 60 jaar hebben kunnen doen.  

Boven: Groepsfoto 60 jaar KVO in 1999. De leden voor de kerk met pastoor Wim Blok. Links naast 

pastoor ere-voorzitster Ida Drenth-Bellemakers 60 jaar lid. 
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Van KVO naar ZijActief in 2003. 
 
De Federatie ZijActief Nederland, opgericht in 2000, is voortgekomen uit acht regionale 
vrouwenorganisaties waaronder de KVO. Het is een katholiek vrouwennetwerk, speciaal voor en door 
vrouwen die wonen en werken op het verstedelijkte platteland. In 2003 is de KVO-afdeling De Rips 
tot deze organisatie toegetreden en heet ze voortaan ZijActief.  
 
Verder gaan met een nieuwe naam. Maar ook weer heel vertrouwd met de opening van een 
vergadering met een overweging of openingsgedicht en ter afsluiting een kwis of een spel.  

Ook jaarlijks nog steeds een kledinginzameling gehouden voor Mensen in Nood, waarvan telkens de 
opbrengst naar een goed doel gaat. En in maart de Wereldgebedsdag. 
De jaarlijkse bedevaart naar Handel en Ommel, de wandel- en fietstochten in de omgeving. Dit werd  
ook in rayonverband georganiseerd. De jaarlijkse volksdanssoos waar groepen uit de omliggende 
dorpen hun dansen tonen. En het uitstapjes naar Grave, MECC lentebeurs Maastricht, Breifabriek in 
Kirchhoven en de Missiezusters Franciscanessen in Asten.   

 
Ook vertrouwd zijn de demonstratieavonden met uitleg over nieuwe zaken die op ons afkomen zoals 
Oude dag voorziening, Internet betaalverkeer en Mobiel bellen. Maar ook een avond met proeven van 
exotische vruchten of een wok-avond. Creatieve avonden met schilderen in bijenwas, hoedjes maken 
van oude fietsbanden. Of een demonstratie suikerwerk boetseren. En het bezoeken van de regionale 
hobbybeurs en de Culturele avonden in Gemert. 
 
En na het serieuze gedeelte van de jaarvergaderingen, het ontspannen gedeelte met een kwis, puzzel 
of zang.  
 
 
Rechts en onder: Rustpauze tijdens een 
uitstapje met een ijsje toe. 
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Het 65 jubileum in 2004. 
 

De dag begint met een gebedsviering, die door de leden zelf in elkaar 
is gezet. Dan een feestelijk samenzijn met gebak tevens worden leden 
die al lang lid gefeliciteerd met een boeket. 
 
Links: De jubilarissen vlnr: Liza van der Burgt-Wouters, Tonia van der 
Linden-Braks (beide 58 jaar lid) en Nellie Stevens van der Hulst 54 jaar 
lid. 

Onder: Met o.a. leden die ook al ruim 40 jaar lid zijn. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het 70-jarig jubileum 2009. 
 
In 2009 wordt het 70-jarig bestaan gevierd. De feestavond begint met een woord- en gebedsdienst. 

Daarna is er koffie met gebak. En aandacht voor de jubilarissen die 40 en 50 jaar lid zijn. Daarna is 
er nog een optreden van de pimpernellen en ter afsluiting krijgt iedereen een suikertang als 
aandenken.    

 
Boven: De feestzaal met de leden, het fundament van de vereniging. 
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Leden die in 2010 50 jaar, of nog langer lid zijn.   
 

 

 
Toos Peters-van 
Bakel 58 jaar 

Riet Verstraten- 
van den Broek 55 
jaar +(Bakel) 

Annie van den Berg- 
Peters 53 jaar 
 

Leny Verstraten-
van den Berg 52 
jaar 

Bets Ypma-van de 
Kerkhof 52 jaar 

 
   
 
 

                
 
 

                                 
              

Divie Manders-van 
der Hulst 51 jaar 

Laura Ypma-Becx  
50 jaar 
 

Nelly Geven-
Swinkels 50 jaar 

Veronie van der Hulst-van  
der Hoff 50 jaar      

    
 
 

 
Bij het opheffen van de vereniging waren Tonia vd Linden-Braks 64 jaar lid, Nelly Stevens vd Hulst 
60 jaar, Toos Peters-v Bakel 58 jaar, Annie vd Berg-Peters 53 jaar, Leny Verstraten-vd Berg en Bets 
Ypma-vd Kerkhof 52 jaar, Divie Manders-vd Hulst 51 jaar, Nellie Geven-Swinkels, Verony vd Hulst-vd 
Hoff en Laura Ypma-Becx 50 jaar lid. Deze 4 laatsten zijn in het opheffingsjaar echter nooit meer 
gehuldigd. 
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Opheffen vereniging na 71 jaar.  
 
In november 2010 wordt een afscheidsbijeenkomst gehouden ter afsluiting van de vereniging. De 
bestuursleden wilden na lange tijd besturen het stokje overgeven. Maar niemand wilde het 
overnemen. Waren er in 1990 nog 100 leden, in 2010 nog maar 54. Met een gemiddelde leeftijd zo 
tussen de 60 en 75 jaar. Men heeft wel geprobeerd het programma voor jong en oud aantrekkelijk te 
maken, maar het leverde geen nieuwe leden op. Wel waren de leden altijd present tijdens de 
maandelijkse activiteiten.  
Tijdens de laatste jaarvergadering zei het bestuur dat dit definitief hun laatste jaar zou zijn. Maar 

iedereen zweeg in de zaal. Dus zat er niets anders op dan na ruim 70 jaar de vereniging met pijn in 
het hart op te heffen.  
                                                            
                                                                         
 
 

Rechts: Bestuur in 2010 vlnr: 
Tonny Schrama-Saris, Maria 
Bisseling-Fleuren 
(penningmeester), Tiny van de Ven 
(voorzitster) en Gerrie van 
Lankveld-Smolders (Gerrie en 
Tonny delen samen de secretaresse 
taak.) 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Links: Afscheidsgedicht. 
                                                
 
                                                 
 
 
 

 
 
 

Uit de Boerinnenbond, KVO en ZijActief zijn in de loop der jaren verscheidene initiatieven ontstaan 
zoals, de Korfbalclub, de Reidansclub, de Dames Gymclub, de Fietstochten, de Volksdansgroepen en 
de Leesclub. Over deze geschiedenis kunt u lezen in onze volgende nieuwsbrieven. 
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ONZE PATRONES ‘SINTE LUCIA’. 
 
Lucia was de dochter van een rijk adellijk geslacht van Syracuse op het eiland Sicilië omstreeks het 
jaar 300.Toen zij nog jong was werd haar moeder ernstig ziek. Lucia ging toen ter bedevaart naar het 
graf van de Heilige Agatha en haar moeder werd weer gezond. Lucia had God beloofd maagd te 
blijven, maar haar ouders wilden graag dat ze trouwde met een voorname man, een heiden. 
Daartoe kreeg ze een flinke bruidsschat mee, maar Lucia gaf al het geld aan de armen. Hiermee 
stelde ze haar ouders teleur en riep ook verzet op van de keizer. Tenslotte werd de heiden haar 
verrader en werd ze in 304 te Syracuse tot de marteldood veroordeeld, die ze blijmoedig onderging. 

Haar keel werd daarbij met een zwaard doorstoken. Het woord Lucia is verwant met het Latijnse 
woord “Lux”, wat “Licht” betekend. Haar feest wordt jaarlijks gevierd op 13 december.   
In de donkere dagen voor Kerstmis wijst Lucia ons de weg naar het licht van het geloof. Vanwege 
haar naam wordt zij dan ook in de kerk steeds aangeroepen als de patrones voor oogziekten. In 
Zweden wordt ze veel vereerd en daarom ontstond het gebruik, om op haar feestdag een jong meisje 
een kroon op te zetten met dertien kaarsen.  
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Divie Manders-van der Hulst, Anny Logtens-De Rijck, Bets Gelden-Hubers, Tiny van de Ven-Smits, 
Joke Geertshuis-Klomp, Annie van den Berg-Peters, Gerry Baltussen, Maria Bisseling-Fleuren, Mia 
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