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Violen tonen hun prachtige kleuren
en roepen herinneringen op aan
bloemige jurken, rokken en blouses,
moeders mode van weleer.

Violen symboliseren ook nederigheid.
Een rol die de vrouwen van destijds werd
opgelegd, maar niet past in een samenleving
waarin iedereen gelijk moet zijn
ongeacht kleur, geloof of geslacht.

Door eigen initiatief, inzet en door zich te
verenigen is de strijd van gelijkheid gewonnen.

De waarde van onze oma’s, moeders en van
elke vrouw is voor gezin en gemeenschap
onbetaalbaar en verdient respect en waardering.

De prachtige bloemenpracht op de deze omslag
is dan ook een waardering voor alle vrouwen
en in het bijzonder voor alle leden en overleden leden
van de jubilerende R.K.Vrouwenbond Nieuw Wehl.
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HOOFDSTUK 1 • Geschiedenis en inleiding

De Rooms Katholieke Kerk
maakte zich zorgen dat de
mensen het na de bevrij-
ding niet meer zo nauw
zouden nemen met de ker-
kelijke voorschriften en re-
gels en zich niet behoorlijk
zouden gedragen.
Bovendien werd gevreesd
dat de godsdienstige vor-
ming verloren zou gaan.

Door de bisschoppen werd o.a. een beroep gedaan
op bestaande standorganisaties die aan godsdien-
stige vorming deden, om een kentering te brengen
in deze morele achteruitgang.
In het katholieke organisatieleven bestonden vier
groeperingen, respectievelijk werkgevers, werkne-
mers, middenstanders en boeren. De laatste waren
sterk verenigd in de A.B.T.B., de Algemene Boeren
en Tuindersbond.
Voor het platteland was dan ook de juiste naam voor
de georganiseerde vrouwen:

Afdeling Nieuw Wehl, van de Katholieke Platte-
landsvrouwenorganisatie van de A.B.T.B.

Tevens werd er gezocht naar meer ideeën en oplos-
singen die konden bijdragen aan de beoogde doel-
stelling: ‘Godsdienstige vorming zeker stellen en
gezinsherstel is volksherstel’

De Katholieke Volks Partij (KVP)
samen met de bisschoppen waren
het erover eens dat het herstel
van het goede gezinsleven de ma-
nier was om dit doel te bereiken
onder het motto: ’Gezond gezin,
gezond volk: KVP de gezinspartij.’

En wie konden hierbij beter in
worden gezet dan de moeders?

De zorg voor het gezin werd steeds meer als een se-
rieuze zaak gezien, want was het niet de vrouw die
haar kinderen moest voeden, de zieke gezinsleden
verzorgen als een verpleegster, haar man opvangen
als een maatschappelijke werkster en de kinderen
opvoeden als een pedagoge?
Bovendien vond zowel de Kerk als de politiek in de
jaren vijftig dat de vrouw wel recht had op een me-
ning en zelfs een plaats in de Kerk en in de politiek
moest krijgen.

Maar dan moest er wel wat gaan veranderen, want
in die tijd en daarvoor hadden de vrouwen minder
kans op ontwikkeling. Vooral in de boeren- en ar-
beidersgezinnen bevond iedereen zich in een heel
strak patroon. In die structuur stond de man cen-
traal en kregen de vrouwen weinig gelegenheid om
zich te ontpooien en te emanciperen naar hun
eigen wensen.

Hiervoor was het nodig dat de vrouwen, dus ook
onze Nieuw-Wehlse vrouwen, moesten worden ver-
enigd.
Pastoor Platenkamp nam vanuit de kerk het initia-
tief en benaderde enkele huismoeders die aan het
hoofd stonden van een voorbeeldig kerkelijk gezin.
Op 6 november 1961 werd de eerste aanzet gegeven
tot oprichting van de R.K. Plattelandsvrouwen Or-
ganisatie afdeling Nieuw Wehl.

En dat op onze moeders en vrouwen niet tevergeefs
een beroep is gedaan, mag blijken uit het 50-jarig
bestaan van de R.K. Vrouwenbond NieuwWehl. Een
dorpsbepalende bloeiende vereniging met gemiddeld
100 leden, een vereniging die elk jaar een pro-
gramma presenteert waar serieuze en ontspan-
nende zaken aan de orde komen.

Was het in het begin de opzet de vrouw georgani-
seerd het boegbeeld van het gezin en de samenle-
ving te laten worden en de maatschappij in het
gareel te laten houden, langzaamaan werd de doel-
stelling breder.
In de vijftig jaar van haar bestaan heeft de vereniging
op een rustige evenwichtige manier, zonder keiharde
emancipatie-, dollemina- en rooie vrouwen-acties,
ertoe bijgedragen dat de Nieuw-Wehlse vrouwen
meer dan gelijkwaardig zijn aan de mannen en geïn-
tegreerd zijn in Kerk en maatschappij.

Het oprichten van Rooms Katholieke Plattelandorganisaties in Nederland

nam een grote vlucht na de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog.



De vrouwenemancipatie betekende een
ommekeer in het denken en doen van de
Nederlander en dus ook van de Nieuw-
Wehlenaar.

Deze maatschappelijke ontwikkeling heeft alleen
maar winnaars gekend:
zowel de vrouwen als de (meeste) mannen kun-
nen zelfstandig en onafhankelijke functioneren
in de huidige maatschappij en hebben dezelfde
rechten.

In deze kroniek zal in vogelvlucht een overzicht van
het verleden naar het heden worden gegeven, met
historische feiten, persoonlijke bevindingen, anek-
dotes en foto’s.

Samen met alle Nieuw-Wehlenaren wenst onderge-
tekende de R.K. Vrouwenbond Nieuw Wehl, veel
leden toe en veel succes in de toekomst.

Bennie Smits
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HOOFDSTUK 2 • Voorwoorden

Voorwoord van de voorzitter

Willemien Arends-Gasseling

Nadat ik in 2001 gestopt was met mijn PR-functie in
het kerkbestuur werd ik door het bestuur gevraagd
om mij in 2002 beschikbaar te stellen als bestuurs-
lid van de R.K. Vrouwenbond.

Deze functie kwam vacant omdat mevrouw Maria
Smits zich niet meer herkiesbaar stelde.
Het luide applaus van de leden, tijdens de jaarver-
gadering, gaf mij extra stimulans om deze functie
met plezier te kunnen vervullen.

Samen met bestuurslid Annie, 1e secretaresse Ce-
cilia, 2e secretaresse Paulien en penningmeester
Thea gingen we ervoor.
Het was voor allen een groot verlies dat we in 2009
afscheid moesten nemen van Thea. Met al haar
wilskracht heeft ze een ongelijke strijd niet kunnen
winnen.
Oud bestuurslid mevrouw Riet Derksen-Lamers was
genegen om de werkzaamheden van Thea over te
nemen.

Onderling hebben wij een hecht team dat een-
drachtig samenwerkt om R.K.Vrouwenbond te laten
groeien en bloeien.
We proberen altijd een zo gevarieerd mogelijk pro-
gramma te brengen, met onderwerpen die alle leden
boeien en waar iedereen na afloop een voldaan ge-
voel aan overhoudt.
Dat we hierin slagen blijkt uit het feit dat de opkomst
van de leden, die in leeftijd variëren van 45 tot 90
jaar, zeer groot is.

Het is dan ook op elke bijeenkomst erg gezellig. De
sociale contacten worden in stand gehouden, men-
sen die na een ziekte weer terug zijn, kun je even
vragen hoe het er nu mee gaat, buren komen samen
en vragen ook alleenstaande leden mee. Persoon-
lijke aandacht in zowel makkelijke als moeilijke tij-
den is heel belangrijk.
Dit geeft ook het bestuur een warm gevoel als wij
’s avonds ‘de Horst’ verlaten richting huis.

Ondanks dat we een vereniging zijn met een katho-
lieke identiteit, ook aangegeven in ons vaandel, zijn
alle vrouwen van allerlei gezindten van harte wel-
kom bij ons.

Elk seizoen starten wij met een dankviering in de
parochie kerk en bidden wij voor al onze leden en
overleden leden.

Persoonlijk wil ik eindigen met het danken van de
leden en de bestuursleden die de afgelopen 50 jaar
met hart en ziel hebben gewerkt voor de vereniging,
voor al diegenen die op welke manier dan ook heb-
ben geholpen aan het welzijn van de Nieuw-Wehlse
R.K. Vrouwenbond.

Tevens spreek ik de wens uit dat de jongere genera-
tie het werk van genoemde mensen tot in lengte van
dagen wil voortzetten.

Willemien Arends-Gasseling,
voorzitster
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Sara zien…

We mogen dit jaar geschiedenis schrijven met de
Nieuw-Wehlse Vrouwenbond. Een bijzondere
verjaardag mag gevierd worden, 50 jaar geleden

bundelden de dames hun
krachten en zorgden dat er
een plek ontstond waar de
vrouwen van de Nieuw-
Wehlsegemeenschap elkaar
konden ontmoeten om niet
alleen te ontspannen, maar
ook ervaringen konden uit-
wisselen en op de hoogte blij-
ven van ontwikkelingen in de
maatschappij. Immers in de
jaren zestig van de vorige
eeuw was heel de wereld in

beweging. Ik denk dat er in de beginjaren heel wat
gesproken is over de veranderingen in kerk en we-
reld. Maar dat niet alleen, ook als het om handen
uit de mouwen ging waren de vrouwen van de
bond paraat. De tijd ook waar in de kerk de stem
van de vrouw gelukkig meer gehoord werd.
De bond deed en doet wat het woord zegt: verban-
den leggen en samen sporen naar de toekomst uit-
zetten.
Bij de 50e verjaardag spreken we van Abraham of
Sara zien Dat betekent een respectabele leeftijd be-
reikt hebben.
In Bijbelse zin heeft het nog een diepere zin. Im-
mers als God iets nieuws wil beginnen met de
mensen heeft hij een aartsmoeder nodig. Sara die
op hoge leeftijd zorgde voor de belofte aan Abra-
ham dat hij een groot volk zou worden werd waar-
heid.

Wie in het heden kijkt en ook zijn oren de kost
geeft weet dat er behoefte is aan diepgang, aan
saamhorigheid en spiritualiteit. Al 50 jaar zijn die
elementen in de Vrouwenbond te vinden en is de
bond dus startklaar om de volgende 50 jaar te be-
ginnen. Dat doet ze met een sprankelend pro-
gramma.
Ik feliciteer jullie dus allemaal en hoop nog veel
van jullie te horen en te zien.
Moge de zegen van God jullie nooit ontbreken om
te blijven groeien en bloeien.

Pastoor Ben Aarsen

Het belang
van vriendschap
Vriendschap is niet afhankelijk van leeftijd, maar
vindt haar basis in gemeenschappelijke interesse
voor elkaar en de behoefte om kostbare momenten
te delen. Het is een
krachtige energiebron
die eenzaamheid als
sneeuw voor de zon
doet smelten. Open-
staan voor nieuwe
vriendschappen ver-
rijkt daarom ieders
leven. Dit is een ge-
dachte die bij uw ver-
eniging onmiskenbaar
voorop staat. Al 50 jaar
is de RK Vrouwen-
bond in Nieuw Wehl
een plek van gezellig-
heid, samenkomen en
geborgenheid: een plek waar vriendinnen elkaar
vinden.

Bijna 100 dames nemen actief deel in de vele gezel-
lige activiteiten die door het jaar heen worden opge-
zet. Samen genieten jullie van de goede dingen van
het leven en ondersteunen elkaar wanneer dat
nodig is. Uw jaarlijks uitstapje illustreert goed waar
het in het leven, maar ook binnen de Vrouwenbond
om draait. Veel dames zeggen hierover dat het niet
uit maakt waar de reis naar toe gaat, als deze maar
samen gemaakt wordt. Hieruit spreekt dat uw ver-
eniging veel vrouwen kostbare momenten geeft en
gezien kan worden als een grote gastvrije familie.
Het is deze vorm van naoberschap, die mij aan-
spreekt en mijn hart verwarmt.

Het behalen van de 50- jarige leeftijd met uw ver-
eniging is een bijzondere mijlpaal. Het betekent dat
vriendschappen in Nieuw Wehl al een halve eeuw
de ruimte krijgen om op te bloeien. Ik hoop dat u
nog vele jaren met elkaar blijft zorgen voor deze po-
sitieve impuls aan de gemeenschap. De RK Vrou-
wenbond is om al deze redenen voor mij een
vereniging om te koesteren.

Drs. H.J. Kaiser,
burgemeester van Doetinchem
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HOOFDSTUK 3 • Kroniek

Vrouwenbond 50 jaar in vogelvlucht
Pastoor Platenkamp nam in
1961 de ideeën over van bis-
schop Bernardus Alfrink en
was het natuurlijk ook eens
met de standpunten van de
politieke volks partij de KVP:
‘Gezond gezin, gezond volk’,
met als spil in het geheel
moeder de vrouw.

Om deze vrouwen te verenigingen en de R.K. Plat-
telandsvrouwenorganisatie afdeling Nieuw Wehl op
te richten, benaderde hij als eerste die huismoeders
die kerkelijk waren, een voorbeeld waren voor an-
dere gezinnen en ook nog iets in hun mars
hadden.

De uitverkorenen waren:

Mevrouw van Haeren-Kaal

Zelf dacht ze dat pastoor Platenkamp nog een bijko-
mend argument had om de Nieuw-Wehlse vrouwen
te verenigingen, nl.:

Misschien konden de vrouwen er toe bijdra-

gen dat de onderlinge schutterij-strijd tus-

sen Juliaantje en de Eendracht hierdoor

zouden worden opgelost.

Als eerste aanzet hiertoe werd besloten de

vergaderingen afwisselend te laten plaats-

vinden in zaal Reuling en zaal van Beek,

resp. het Juliana- en het Eendracht-

bolwerk.

Mevrouw v.d. Boom-Meurs

Mevrouw v.d. Boom was buiten
haar huishoudelijk werk en het ver-
zorgen van het vee zo druk dat ze
vaak tegen Mevr. van Haeren zei:
Toe Annie doe gi’j dat efkes want
gillie hemme al telefoon en een
auto.

Mevrouw Roording-Godschalk

Herinneringen Joop, zoon van

mevrouw Roording-Godschalk

Moeder kwam oorspronkelijk uit de buurtschap
Greffelkamp en had haar inzet voor de leefbaarheid
in de kleine gemeenschappen van huis uit mee ge-
kregen.

Pastoor Platenkamp heeft moeder diverse keren be-
zocht om haar te betrekken bij de oprichting van de
vrouwenbond.

De Roordings waren, als zo velen Nieuw Wehlse ge-
zinnen sociaal en kerkelijk ingesteld en van ons,
aldus Joop, werd verwacht dat wij zondermeer lid
werden van een vereniging (bij ons uiteraard de

Mevrouw Roording heeft
gedurende de oprichting
veel werk verzet om de
juiste mede bestuursleden
aan te trekken. Ze han-
teerde tijdens de vergade-
ring een belletje omdat ze
een hamer zo mannelijk
vond.



Eendracht, waar vader bestuurs-
lid was) en misdienaar werden.
Dit tot tevredenheid van de pas-
toor en mede daarom werd moe-
der door hem benaderd om een
voortrekkers rol te vervullen bij
de oprichting van de vrouwen-
bond.

Vader en moeder staken veel tijd
in de verenigingen en waren
’s avonds dan ook vaak weg of
men vergaderde bij ons thuis.

Als moeder ’s avonds zei: “Jon-
gens het wurd tied da’j naor
bed kom”, wisten wij al dat er
vergaderd ging worden.

Hij kan zich nog goed
herinneren dat de vooral
de oudere mensen des-
tijds onderdanig waren
aan de pastoor.
Dat Joop’s generatie
daar al anders mee om-
ging, vrijer werd en dat
hun gedachtegang niet
altijd strookten met die van de geestelijke overheid
werd duidelijk toen een affiche van de jongeren ver-
eniging werd afgekeurd door mijnheer pastoor
omdat er een meisje op stond met een te laag de-
colleté.

De ouders van weleer keken tegen een pastoor op
en ook bij de Roordings gold:
‘niet naar de kerk, dan ook niet naar het feest.’
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Op 6 november 1961 werd onder leiding van de
Zeer Eerwaarde Heer Pastoor H.J.Platenkamp
als Geestelijk Adviseur de R.K.Plattelandsvrou-
wen Organisatie opgericht.

Als spreekster trad op mevrouw Schlebusch-Sloot
van het Aarts Diocees en voorzitter van de Katho-
lieke Nederlandse Boerinnenbond, die sprak over
het doel en het wezen van het KPO en ze sprak de
hoop uit dat ook alle aanwezige dames trouw lid zou-
den worden.
De G.A. bood alle 36 aanwezigen een kop koffie aan,
die zich hierna allen spontaan als lid opgaven. Het
lidmaatschap ging per 1 januari 1962 hfl 5,00 per
jaar bedragen.
Na de pauze werd overgegaan tot het kiezen van een
voorlopig bestuur dat als volgt uit de bus kwam: de
dames van de Haeren, v.d.Boom en Roording.
Met een gebed door pastoor Platenkamp werd deze
eerste bijeenkomst gesloten en was de ‘vrouwen-
bond’ een feit.

Pastoor Platenkamp was voor zijn tijd een zeer voor-
uitstrevende persoon, hij was het die het initiatief
nam tot oprichting van de ‘Vrouwenbond’, het in-
voeren van de zaterdagavondmis en omdat hij de
eerste kerkgang door de moeders na de bevalling
maar flauwekul vond, schafte hij die maar af met de
woorden:
“Aan die fratsen doen we niet mee”

Het voorlopig bestuur werd 20 november door hem
op de pastorie uitgenodigd waar de taken werden
verdeeld. Het notulenboek geeft dit als volgt weer:

Bestuursvergadering aan de pastorie, welke onze
pastoor G.A.Platenkamp opende met een gebed tot
de H.Geest om de nodige krachten te vergaren.
Daarna werden de taken met ieders goedvinden als
volgt verdeeld:

Mevr. Roording-Godschalk, voorzitster
Mevr. v.d.Boom-Meurs, penningmeesterresse
Mevr. v.Haeren-Kaal, secretaresse

Dat het thuisfront niet allemaal blij waren met deze
oprichting blijkt uit enkele kritisch opmerkingen van
sommige liefhebbende echtgenoten:

“Hoe moet dat nou als we ’s avonds koffie willen?
Daar kunnen we dan toch niet aankomen.”

“Ku’j niet bèter tuus blieven, hier is van alles te
doen en wat he’j aan al dat geroddel?”

“Ik vin alles bes, as de huusholding er moar niet
onder li’jd.”

De bisschoppelijke bevoogding speelde een belang-
rijke rol. De bisschoppen hadden vanuit de Kerk
geen enkel bezwaar zolang de vrouwen zich maar
bezig hielden met het organiseren en uitvoeren van
‘goede werken’.

Integendeel, vrouwen waren de ideale uitvoerders
van katholieke sociale acties.
De geestelijke overheid bepaalde wel dat de statuten
en het huishoudelijke reglement mede moest wor-

Gedeelte van het eerste verslag van de eerste
vrouwenbondavond in 1961:

Joop als mannequin
bij de vrouwenbond.



den opgesteld door de Geestelijke Adviseur die door
hen waren benoemd.

In de praktijk hield het in dat de nieuwe vereniging
geacht werd, aangesloten te zijn bij de overkoepe-
lende katholieke federatie.
De Nieuw-Wehlse dames hadden toen al een sterk
eigen idee hoe hun eigen huishoudelijke reglement
er uit moest zien.

Diverse woorden en zinsneden zijn namelijk op een
verkregen concept aangepast of geheel wegge-
streept. Ze wilden o.a. geen vrouwen worden ge-
noemd, maar dames en ze wilden geen verant-
woording afleggen aan een overkoepelende organi-
satie ondanks dat ze in het begin gedoogden dat ze
aangesloten waren bij de ABTB, afdeling Platte-
landsvrouwen.
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De programma’s van de eerste jaren hadden een
zeer opvoedkundige en onderwijzende inhoud en
bestonden o.a uit de volgende thema’s:

• Pastoor Platenkamp houdt een
lezing met lichtbeelden over de
viering van de advent met als
thema ‘Op naar God’.

• Mevrouw Bierens spreekt over
het onderwerp ‘kinderen vra-
gen begrip’.

• De zeer eerwaarde heer pastoor
Wolters uit Loil sprak over het
huwelijk in onze moderne tijd
met al haar problemen.

• Mevrouw de Boer-Donia uit
Arnhem hield een lezing ‘hoe
kan ik er verzorgd uitzien?’.
(De G.A. kwam nog even kijken
maar vertrok snel omdat het on-
derwerp hem niet interes-
seerde, wat volgens het verslag
van de secretaresse mevrouw
van Haeren ook zeer begrijpelijk
was).

• Lezing met als onderwerp ‘de gevaren op de weg
van het jonge meisje’.

Ledental

Het ledental steeg in het begin explosief, mond tot
mond reclame werkte positief, schoondochters die
schuchter bij de schoonouders binnen kwamen wer-
den gedwongen de vrouwenbondavonden bij te
wonen en de onderwerpen waren natuurlijk in die
tijd zeer progressief en maakten de vrouwen nieuws-
gierig.

Soms werd er ook een gezamenlijk bijeenkomst be-
legd met o.a. de leden van de A.B.T.B. Jongeren Or-
ganisatie en de leden van de Vrouwenbond.
Zo ook op 26 november 1963, waarvan het letter-
lijke verslag luidde:

In zaal van Beek werd een gezamenlijke bijeenkomst
gehouden. De Eerwaarde. Pater Silvester uit Bab-
berich was deze avond uitgenodigd. Hij sprak over
‘Menselijke verhoudingen in het gezinsleven’.
Spreker wist op passende en duidelijke manier de
aanwezigen aan te sporen andere gelukkig te maken
om daardoor zelf gelukkiger te worden. Hij legde uit
dat Mannen en Vrouwen verschillende mensen zijn
die zich bij elkaar moeten aanpassen. De man heeft
het verstand en geen hart en de vrouw heeft het hart
en geen verstand.
Na de pauze werden nog enige vragen beantwoord.
Daarna werd de matig bezochte vergadering door de
voorzitter van de Jongeren Organisatie gesloten.

Op de jaarvergadering, gehouden 30 september
1963 in café Reuling, was de eerste bestuurswissel
een feit.

Mevrouw van Haeren-Kaal was aftredend en niet
herkiesbaar.

Mej. T. Arends werd voorgedragen als kandidaat en
met algemene stemmen gekozen als nieuw be-
stuurslid.
Hiermede was de in Nieuw Wehl populaire Truus
het eerste democratisch gekozen bestuurslid.
De voorzitster mevrouw Roording-Godschalk be-
krachtigde de uitslag met haar wel bekende belletje.
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In de vijftig jaar van haar bestaan ziet de lijst van
bestuursleden er als volgt uit:

Marie Roording-Godschalk
Marie v.d. Boom-Meurs
Annie van Haeren-Kaal
Truus Arends
Marie Volman-ten Oever
Diny Roording-Volman
Riet Volman-Hageman
Diny Lebbink-Bremer
Zus Lieftogt-Meyer
Fiet Reulink-Arends
Maria Smits-Lukassen
Thea Jansen-te Dorsthorst
Riet Derksen-Lamers
Bets Helmink-Groenen
Nel Lankhorst- v.d.Boom
Diny Teunissen-Menting
Thea Schenning-Bremer
Willemien Arends Gasseling
Cecilia Hidajat
Annie Hendriksen Poot
Paulien Severt-Kersten
Marjan ter Heerdt-Teunissen

Een startende vereniging heeft natuurlijk geen fi-
nanciële reserves en daar er nog geen subsidies wer-
den verstrekt zocht men naar aanvullende in-
komsten.

In het verslag van 22 oktober 1963 stond, dat er
tijdens de rondvraag verschillende ideeën naar
voren kwamen om het kassaldo te verhogen.
Uit al deze ideeën nam de voorzitster tenslotte het
besluit om de dames aan te sporen ‘Christus Ko-
ning’ speldjes te verkopen en direct een collecte
te houden om de onkosten van de avond te dekken.
Deze collecte bracht het prachtige bedrag van ruim
zestien gulden op.
Hierna werd de vergadering gesloten.

Cadeautjes

Dat er wel eens eerder cadeautjes werden ver-
strekt blijkt uit het verslag van 7 december
1965:

Pastoor Verweerde was vanaf januari 1966 de op-
volger van pastoor Platenkamp, de initiator tij-
dens de oprichting van de vrouwenbond.
Pastoor Platenkamp werd in 1965 overgeplaatst
naar Zeddam, Hij overleed in in 1972 op zestig
jarige leeftijd en werd begraven op het R.K. Kerk-
hof te Zeddam.

De inhoud van de vrouwenbondavonden waren aan
veranderingen onderhevig. De kerkelijke inbreng en
de belerende voorlichtingsavonden door overkoepe-
lende organisaties werden minder en er werd meer
praktische informatie verstrekt over de dagelijkse
dingen waar de vrouwen thuis bij hun werk en bij
het opvoeden van de kinderen hun voordeel mee
konden doen.

Datum 12 juli 1966 werd er een demonstratie ge-
geven door Kalorik Nederland uit Vught. Destijds
een bekend Nederlands merk op het gebied van

huishoudelijk apparaten. De Fa. Kuppens uit Wehl
verzorgde deze boeiende avond. Er werden diverse
elektrische apparaten gedemonstreerd zoals:

een zelfregelbare haardroogkap, koffiemolens,
broodroosters, straalkachels, het lichtste strijk-
ijzer, een elektrische heggenschaar en een han-
dige keukenmachine.

Dit was natuurlijk voor die tijd een revolutie waar
dagen lang over werd gesproken.
De vrouwen konden zonder krulspelden in, naar bed.
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“Deze avond vierde de Vrouwenbond St.Nicolaasfeest in zaal
van Beek. Ook de mannen waren hierbij uitgenodigd. Nadat
we een kopje koffie met een stuk banket genoten hadden,
arriveerde St.Nicolaas met z’n knecht die van de Boerenleen-
bank van Wehl en cheque aanboden aan de voorzitster die
het dankbaar namens het bestuur aannam. Nadat de Sint
enige waarderende woorden gesproken had over de vrou-
wenbond deelde hij de meegebrachte pakjes uit. Daarna ver-
trok de Sint met de belofte ‘tot volgend jaar’.
De muziek werd verzorgd door orkest Siebes en Harrie Roor-
ding verzorgde de quiz die gewonnen werd door het echt-
paar Th.Reulink-Arends.
Na nog een dansje ge-
maakt te hebben keerden
allen zeer voldaan tegen
half twaalf naar huis.
Onze nieuwe G.A. de Zeer
Eerwaarde Heer Pastoor
Verweerde was ook nog
even aanwezig.”

Vrouwenbondavonden



Men hoefde de armen niet meer lam te draaien aan
zo’n houten koffiemöl die al zittend tussen de knieën
werd geklemd of aan een wandmolen van DE.
Het oude droge brood werd weer knapperige door
het broodrooster.
Wassen op de göt werd bij koud weer een genot door
de electrische bijverwarming, Strijken werd fluitend
gedaan en werd een rustgevende ontspanning en in
de spaarzame vrije tijd konden de vrouwen nog snel
even elektrisch een stuk heg scheren alvorens aan
het aanrecht te gaan werken met de keukenma-
chine.

De elektrische koffiemolen, welke die avond werd
verloot, werd gewonnen door mevrouw Hagen-Nib-
beling.

Demonstraties

De dames gingen er ook wel eens op uit om een de-
monstratie bij te wonen. Echt een dagje uit naar bij-
voorbeeld A & O, een kruideniersgrossierbedrijf in
Terborg.
Ze werden met een kop koffie en een koek ontvan-
gen door de heer Beyer, die hen rondleidde door het
bedrijf en de magazijnen. De aanwezige Persil-ver-
tegenwoordiger gaf uitleg over wassen en wasbe-
handeling en iedereen kreeg van elk product een
pakje mee.

Enkele verdere activiteiten met als doel
productvoorlichting waren o.a.:

Bezoek aan de toonzalen van Reesink uit Zutphen
op initiatief van de heer Gert Simons de dorpssmid
en de plaatselijke middenstander die samen met zijn
vrouw Annie een winkel had in huishoudelijke arti-
kelen en tuingereedschap.
Op de terugweg werd in Dieren aangestoken waar
Gert in een lollige bui twee consumpties aanbood
aan de 80 deelnemers.

Bezichtiging bakkerij Wieleman in Arnhem. De hele
procedure vanaf de tarwebloem tot het eindproduct
tarwebrood werd uitgelegd en was te volgen. Na af-
loop kreeg iedereen een kopje koffie met uiteraard
een overheerlijke Wieleman krentenbol.

De plaatselijk ondernemer Harrie Reuling wilde ver-
volgens natuurlijk ook iets betekenen voor de dames
en hij verzorgde samen met zijn echtgenoot een de-
monstratieavond die werd gegeven door groothan-
del v.d. Wal uit Arnhem.
Door de demonstratrice werd op een zeer prettige
wijze verteld over wassen en afwassen in een ma-
chine, over koelkasten, strijken enz.
De Fa.Reuling stelde diverse mooie prijzen beschik-
baar en bood, net als collega Simons, de dames twee
consumpties aan.

De Fa. Kraayvanger uit Wehl verzorgde een demon-
stratie over zelf schilderen en behangen. Een verte-
genwoordiger van de verffabriek gaf veel nuttige tips
en adviezen.
De heer Kraayvanger gaf toe dat het allemaal mak-
kelijker leek dan dat het in werkelijkheid was en gaf
de dames de tip:
“Ga niet zitten knoeien, wij nemen jullie het
werk graag uit handen.”

Slager Jan Holtslag uit Wehl verzorgde een winter-
avond onder het motto:

’alle dagen vlees op tafel’.

Tijdens deze hapjesavond moest Theet van Beek er
stoelen bij zetten omdat de opkomst compleet was
en niemand Jan Holtslag met de worst wilde laten
zitten. Per tafel een fonduesetje, goed vlees en de
gemudelijkheid van slager Holtslag zorgde voor een
eensluidend compliment: ‘Geweldig wat een avond’.
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Mevrouw van Beek-van Kinderen uit Tilburg gaf een
demonstratie koken en schotels bereiden Er werd
veel verteld over het bereiden van nasi- en bamige-
rechten.
Een culinaire revolutie die nu ook in Nieuw Wehl
doordrong. De mannen kregen nu ook Chinees
voedsel voorgezet, weer is iets anders dan moes en
gebakke éérpels.

De Nieuw-Wehlse middenstanders deden
die jaren veel aan reclamemaken of zoals
het tegenwoordig heet public relations.

Het dorp beschikte in die jaren over vijfentwintig
middenstanders. Er waren winkels voor kruide-
nierswaren, voor huishoudelijke artikelen, een si-
garen- en sigarettenwinkel, manufacturenwinkels,
kleermakers, schoenmaker, molenaar, boeren-
bond, bakkers, horecabedrijven, slager, aanne-
mers, smeden en een kapper.
Waar men tegenwoordig de pinpas bij zich steekt,
in de auto springt en in grote supermarkten gaat
shoppen, pakte moeder de vrouw vroeger de fiets,
ging naar de plaatselijke winkel, liet de bood-
schappen opschrijven in het winkelbuukske, hing
de gevulde karbies aan het stuur en ging snel naar
huis, want er was genoeg te doen.

Het ging voortvarend met de vereniging, de opkom-
sten waren goed, de vrouwen waren enthousiast en
het bestuur had er zin in en stelden zich tijdens de
jaarvergadering in ’66 allen weer herkiesbaar.
Mej. T.Arends deed nog steeds het schrijfwerk, me-
vrouw Roording-Godschalk liet het voorzitstersbel-
letje nog steeds rinkelen en mevrouw van de
Boom-Meurs werd weer herkozen als penning-
meester.
Ze was hiermede zo vereerd dat ze de hele zaal een
rondje aanbood….uit de verenigingskas.

In maart 1966 kwam ook aan de orde, wel of niet
aangesloten te blijven bij de Katholieke Plattelands-
vrouwenvereniging.

Tot nu was er natuurlijk wel invloed van deze over-
koepelende organisatie, maar de leden werden
steeds zelfstandiger en durfden aan te geven wat zij
eigenlijk verwachtten van de Nieuw-Wehlse Vrou-
wenbond.

De tendens ging meer in de richting van:

Wij willen zelfstandig verder, wij kunnen ons zelf
wel redden zonder hulp van buiten af en bovendien
hoeven we dan ook geen contributie meer af te dra-
gen aan ‘Arem’.

Er werd luidruchtig over gebrainstormd en na een
stemming waren 50 stemmen voor het opzeggen
van het lidmaatschap en 1 lid wilde aangesloten blij-
ven bij Arnhem.
Dit lid was mevrouw Lucassen-Holtslag die daarom
om principiële en begrijpelijke redenen lid werd in
Wehl, een vereniging die nog steeds aangesloten was
bij de overkoepelende organisatie van de ABTB.

Langzaam maar met een duidelijke stijging gingen
de vrouwen zich meer toeleggen op mode en uiter-
lijke verzorging, daarbij af en toe gadeslagen door
pastoor de Wit die als G.A. waakte over de doelstel-
ling van de vereniging.

Pastoor de Wit was van 1968 tot 1987 pastoor in

Nieuw Wehl. Een van zijn passies

was jagen.

Hij mocht dan ook altijd mee als

jager met Koen van de Neagelaar

en de Reulinks. Bij een van deze

jachten heeft hij het gepresteerd

om de waterleiding van boerderij

de Neagelaar met een slecht aangelegd schot

om te toveren tot een vergiet.
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Vrouwelijk

Om zich te verdiepen in mooi zijn en goed gekleed
gaan, kregen de vrouwen destijds al snel in de gaten
dat deze belangstelling in combinatie met een dagje
uit prima te combineren viel.
In het voorjaar van 1968 vertrok men met 65 leden
per bus naar het Musis Sacrum in Arnhem om een
modeshow van de Libelle bij te wonen.
‘Vanuit het platteland naar de stad um te kieken
wat die magere stadse scharminkels ons konden
leren over de laatste mode.’
Het was allemaal mooi en prachtig, maar de meeste
schik kregen ze na afloop toen ze met zijn allen bij
Hugen in Westervoort aanstaken voor een heerlijk
diner en voor sommige meer dan één alcoholische
versnapering.

Aansluitend werd er in september door schoon-
heidsspecialiste mevrouw De Maar uit Amsterdam
een lezing gehouden over het opmaken van de
vrouw in die tijd.

Voor de cynische mannelijke lezers:

Met opmaken werd hier volgens voorzitster me-
vrouw Roording-Godschalk bedoeld hoe een vrouw
er steeds aantrekkelijke en verzorgd uit kan zien.

Scheepjeswol kwam vanuit Veenendaal voor een
breimodeshow te geven. Met mannequins uit de
aanwezige leden werd een demonstratie gegeven
van lekkere warme kleurrijke vesten, mutsen,
shawls en wanten.
Terwijl buiten een koude ijzige oostenwind om za-
lencentrum van Beek waaide, was het binnen onder
het genot van warme koffie en chocomelk en tussen
de Scheepjes- wol een warme gezellige avond.

Door de toch wel explosieve groei (men naderde met
rasse schreden het 100ste lid) was er in het vrou-
wenbondbestuur meer ‘mankracht’ nodig en er
werd dan ook besloten het bestuur uit te breiden
met 2 leden.

In de pauze van de jaarvergadering werd er een
stemming gehouden, welke het onderstaande resul-
taat opleverde.

Uit het aantal namen blijkt dat er, zoals tegenwoor-
dig gebruikelijk, van te voren geen kandidaten wer-
den aangemeld of voorgedragen door het bestuur

Mevr. Lucassen-de Wit (Betsie van Koen van de Nè-
gelde) wilde geen zitting nemen in het bestuur.

Mevr. Reulink-Arends werd, ondanks dat haar zus-
ter al in het bestuur zat, met instemming van de zaal
in het bestuur gekozen.

Omdat mevr. Arends-Gasseling vond dat bij haar
toetreding er te veel familie in het bestuur kwam
werd Mevr. Hendriksen Peters het tweede nieuwe
bestuurslid.

Het bestuur bestond nu uit:

Voorzitter Mevr. Roording-Godschalk
Secretaris Mevr. v.d.Boom-Meurs
Penningmeester Mej. Arends
Lid Mevr. Reulink-Arends
Lid Mevr. Hendriksen-Peters

Het was een gezellige feestavond waar het trio ‘de
Rotboys’ de stemming er snel in hadden.
Na de koffie met cake en twee consumptiebonnen
was er onder leiding van de voorzitster nog een aar-
dige quiz.
Mevr. Reulink-Arends zorgde voor verschillende
leuke en gewaagde Fiet-moppen o.a.:

Mientje en Willem hadden op TV een nieuw
woord gehoord: picknicken in het bos. Dat vond
die wulpse Mientje wel een uitdaging en ging
op het verzoek van Willem in, smeerde een
mand met brood en het jonge stel vertrok rich-
ting Wèhlse bos.
De deken werd uitgespreid en Willem ging er
eens goed voorliggen, waarop Mientje zei:
“Willem laoten wi’j eerst mô efkes brood èten-
dan hemme we dat vast gehad”.

Marietje, leerling van de eerste klas van de huus-
holdschool moest van de juffrouw thuis een
stukje schrijven over wat zij al wist van voort-
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Mevr. Lucassen de Wit 24 stemmen
Mevr. Reulink-Arends 23 stemmen
Mevr. Arends-Gasseling 7 stemmen
Mevr. Hendriksen-Peters 7 stemmen
Mevr. Kraayvanger-Derksen 6 stemmen
Mevr. Kaal-Derksen 5 stemmen
Mevr. Mullink-Kraayvanger 4 stemmen
Mevr. Volman-Hageman 4 stemmen

Mevr. Roording-Roording 3 stemmen
Mevr. Jansen-Sanders 3 stemmen
Mej. Reymer 3 stemmen
Mevr. Jansen-Thijssen 2 stemmen
Mevr. Evers-ter Voert 2 stemmen
Mevr. Kraaijvanger-Volman 2 stemmen
Mevr. Aaldering-Nibbeling 1 stem



planting en seks. Het wilde niet vlotten en haar
kennis van dit onderwerp was minimaal, daarom
vroeg ze aan moeder:
“Mama, kun je mij daar even mee helpen en hoe
deden jullie dat dan?”
Waarop moeder antwoorden: “Och deerntje,
voor die moderne flauwekul had ik met 13 kin-
deren gin tied!”

Tot slot kreeg iedereen nog een slaatje en een kop
soep aangeboden en werd een gezellige en leuke
avond afgesloten.
Dit was de laatste vergadering die mevrouw Roor-
ding Godschalk voorzat want de volgende vergade-
ring, 7 januari 1970 kon zij wegens ziekte niet
aanwezig zijn.
Datum 8 januari werd ze opgenomen in het St.Jozef-
ziekenhuis in Doetinchem waar ze dezelfde dag
overleed.

Plotseling afscheid

Het gezin Roording, de gemeenschap en met name
de vrouwenbond moesten plotseling afscheid nemen
van een zeer toegewijde en sociale vrouw, die stond
aan de bakermat van de huidige vrouwenbond.
Datum 11 februari 1970 werden door de aanwe-
zige leden Eerwaarde Zuster Placida, Mevr. Vol-
man ten Oever en Mevr.Aaldering Nibbeling als
nieuwe bestuurskandidaten voorgesteld.

In het bestuur was niemand die het voorzitterschap
wilde aanvaarden.
Mevr. Aaldering zag af van de kandidaatstelling, Zus-
ter Placida verwachtte snel overgeplaatst te worden
en alleen Mevr. Volman-ten Oever bleef over die de
functie meteen aanvaardde.

Dit jaar werd mevr. Kaal-Pastoor als 100ste lid inge-
schreven. Een mijlpaal in het 9-jarig bestaan van de
Nieuw-Wehlse vrouwenbond.
Met een bos bloemen en een gedenklepeltje toog
mevr. Kaal ’s avonds richting Kaalsveld

Waarschijnlijk wilde de vereniging onder leiding van
de nieuwe voorzitster mevrouw Volman-ten Oever
overgaan tot het opmaken van nieuwe huishoude-
lijk reglementen en had daarom de secretaresse in-
formatie laten inwinnen bij de overkoepelende KPO
te Arnhem.

In de brief, met een exemplaar van het huishoude-
lijke reglement, van KPO/ABTB die in de vergade-
ring van 11 februari 1970 aan de orde kwam was
door de KPO secretaresse mevrouw Merkx duidelijk
uiteen gezet wat de voordelen waren van aangeslo-
ten zijn bij de overkoepelende organisatie.

De hele brief stond vol met voordelen:

• Aangesloten zijn bij de vereniging betekent
ook om namens de organisatie naar buiten te
treden.

• Activiteitenavonden.
• Wordt door leden een mening gevraagd ten

aanzien van de Abortuswet, de echtschei-
dingswet en de wet op de pornografie dan is
er een kanaal om uw wensen kenbaar te
maken.

• U kunt deelnemen aan moederweken of va-
kantieweken.

• Voor een Lourdesbedevaart wordt subsidie
gegeven.

• U ontvangt maandelijks een informatieblad.
• Er kan gebruik worden gemaakt van lezingen

en lessen van leerkrachten die bij het KPO in
dienst zijn.

“Kortom,” zo schreef ze, “het is gewoon voor U als
bestuur en voor ieder lid goed om ergens bij te
horen, omdat alles wat U in uw afdeling wilt doen
beter tot zijn recht komt en Uw belangen naar bui-
ten beter worden behartigd.”
Toen besloot ze haar brief met een opmerking die ze
beter had moeten inpakken en niet tot het laatste
had moeten bewaren...

‘Er is (misschien) maar één nadeel: er moet
per jaar per lid 6 gulden worden afgedragen.
En als dit niet duidelijk is, dan wil ik dat
graag nog eens toe komen lichten.’
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Het lidmaatschap van de vrouwenbond bedroeg in
die periode 8 gulden, dus aansluiten bij Arnhem
zou de bijdrage verhogen met 75%.

De stemming in de pauze liet dan ook een uitslag
zien van 12 dames die waren voor aansluiting met
Arnhem en van 45 dames die tegen waren.

Waarschijnlijk heeft de opmerking van de aanwezige
GA de uitslag ook beïnvloed. De notulist gaf het als
volg weer:
‘De G.A. Pastoor de Wit deed hiervoor ook nog een
woordje bij om het te laten zoals het nu was.’

Het antwoord van Truus aan mevrouw Merkx kunt
u lezen in haar brief.
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Tijdens deze vergadering trad mevrouw Hendriksen-
Peters af met, volgens de notulist, als reden:
‘Vanwege drukke huishouding en een tweeling.’
Mevrouw Volman-Hageman werd gekozen als haar
plaatsvervangster.

Verandering in het bestuur

In de jaren 72 en 73 waren er nog meer verande-
ringen in het bestuur. Mevouw van de Boom Meurs
gaf te kennen dat ze wilde stoppen en haar werk-
zaamheden wilde overdragen aan een jonger lid.
Tijdens de vergadering van 22 november 1972
werd Diny Reijmer-Bremer met 41 stemmen in het
bestuur gekozen en werd mevrouw van de Boom, als
mede- oprichtster van de vrouwenbond in het zon-
netje gezet. Met een daverend applaus werd er af-
scheid van haar genomen.

De verdere avond werd gevuld met een lezing welke
werd gegeven door politieambtenaar van Weelden
die sprak over verdovende middelen.

De ouders in die tijd wisten natuurlijk wel iets van
verslaving en drugs maar de meesten dachten waar-
schijnlijk dat het ‘iets’ was dat alleen in de grote ste-
den aan de orde was.
Het was dan ook een serieuze en boeiende avond
waar de aanwezige leden veel van opstoken en be-
grepen dat drugsgebruik ook op het platteland voor-
kwam.

Om zulke onderwerpen op de agenda te zetten,
geeft aan dat het bestuur geen sluimerende proble-
men uit de weg wilde gaan en haar leden voldoende
kennis meegaf om ‘bij de tijd’ te blijven en indien
nodig de opgedane kennis te kunnen gebruiken.
De Vrouwenbond gebruikte een gouden formule
waardoor de het aantal leden bleef stijgen:
Er werden serieuze avonden georganiseerd met se-
rieuze onderwerpen op de agenda, afgewisseld met
ontspanningingsavonden, waar af en toe de mannen
ook welkom waren.

De ene avond werd gesproken over drugs, verslaving
of de vrouw in de overgang en in volgende bijeen-
komst werd met medewerking van de Standorgani-
satie een feestavond georganiseerd.
Na een inleidend welkomstwoord van de standorga-
nisatie-voorzitter de heer Th.Lucassen, gingen
zowel de beentjes van de dames als van hun echt-
genoten van de vloer onder de vrolijke noten van
dansorkest Jumbo-set o.l.v. Leo Rosmüller.

Tot omstreeks de zeventiger jaren was de informatie
van de media natuurlijk nog niet zo uitgebreid als
tegenwoordig en waren wereldse aangelegenheden
nog een ver van mijn bed show.

Computers, met afmetingen van een voetbalveld,
waren alleen nog technische wonderen die werden
gebruikt door grote bedrijven.
Informatie, lezingen en voorlichting op de vrouwen-
bondavonden waren daarom een welkome afwisse-
ling in het drukke leven van een Nieuw-Wehlse
huisvrouw.

Langzaam werden de tijden beter, de inkomens
hoger en meer mensen konden zich duurdere con-
sumptiegoederen veroorloven. Desondanks werden
luxe artikelen slechts mondjesmaat gekocht omdat
het geld volgens velen beter aan zinvollere zaken be-
steed kon worden.

Alleen de TV werd een gemeengoed en daarom
kwam veel informatie op dringende wijze de huis-
kamers binnen.
In de actualiteitenprogramma’s zoals het Journaal,
Achter het Nieuws en Brandpunt werden veel
nieuwe onderwerpen besproken zoals maatschap-
pelijke en politieke verschijnselen en persoonlijke
belevingen. De gesloten wereld waarin bijna ieder-
een had geleefd, werd opengebroken.

De TV kreeg een prominente plaats in de kleine
huiskamers. De kokosmatten en het zeil ging naar
de bijkeuken of de dèèl en de stoelen werden ver-
vangen door bank en fauteuils, van waaruit men on-
deruitgezakt van allerlei programma’s kon volgen.
Van abortus tot Stiefbeen en
zoon en van de pil tot Snip
en Snap.
De jeugd volgde het platen-
programma Top of Flop en
keek stiekem naar Hoepla
en zag de eerste blote vrouw
op de buis.

Tegenwoordig ziet men op de buis live beelden
van gebeurtenissen waar ook ter wereld.
Surfend over het Internet kan men van elk
onderwerp gegevens binnenhalen.

Velen kunnen zelfs de huisarts vertellen welke
ziekte men heeft en welke medicijnen hij voor
moet schrijven.
Voor het eerst in het verslag vanaf het bestaan
van de vrouwenbond werd gesproken over een
slechte opkomst i.v.m een mooie TV-uitzending.
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Hieruit valt te concluderen dat de TV steeds meer
een gewoongoed ging worden en dat de maatschap-
pelijke ontwikkeling en vooruitgang ook NieuwWehl
steeds meer bereikten.
Sommige programma’s op de TV brachten behalve
ontspanning ook wetenswaardigheden in de huiska-
mer die bij veel leden ook weer vragen en behoefte
aan toelichting opriepen.
Het bestuur haakte hier waar mogelijk op in en
zorgde voor gastsprekers die toelichting gaven op
specifieke onderwerpen die op de TV aan de orde
waren geweest.

Door sommige leden werd in een enquête aangege-
ven welke onderwerpen zij graag behandeld wilden
zien en daarom kwamen, beïnvloed door TV uitzen-
dingen ondermeer de volgende onderwerpen aan de
orde:

• Dokter Bierens over verschillende levensfases
van de vrouw.

• Dokter de Haan en mevrouw Lebbink over
steun aan de mensen in de Derde Wereld.

• De heer Schön uit ’s Heerenberg over acu-
punctuur.

• Mevrouw de Bruin over opvoeding en omgaan
met de jeugd in deze snel veranderende tijd.

• Ab Molenwijk kwam een lezing houden over
het sociale leven en alcohol en drugsgebruik
door de jeugd.

• Pater van Heusden kwam vertellen over ho-
mofilie.

Het verslag van de deze avond over
homofilie was door Fiet op z’n Fiet’s
geschreven:

Pater v. Heusover Homofilie. Hij bracht zelfs twee
exemplaren mee! Foei toch.
Alle vooroordelen ten spijt (had ik zelf ook) zou ik
willen zeggen:
Niet alleen de vrouwenbond of niet alleen de
nieuwsgierigen, neen alle parochianen
zouden deze avond meegemaakt moeten hebben.
We praten er veel te veel over en we weten er zo
weinig vanaf. Wat is er in dit opzicht toch weinig
begrip en wat een leed en verdriet komt hieruit
voort, en wat zou er niet gewonnen kunnen wor-
den als we deze mensen met hun ‘anders’ zijn niet
alleen laten staan.
Van de gelegenheid schriftelijke vragen te stellen
werd ruim gebruik gemaakt. Er werden 45 briefjes
ingediend. De vragen werden door de pater en de
jongens voortreffelijk beantwoord.

Diep onder de indruk wat er deze avond was
besproken gingen we huiswaarts.

Door invloed van de media werden vroeger zwaar
beladen onderwerpen makkelijker bespreekbaar en
veel ‘gekke fratsen’ geaccepteerd.

Het doel van de oprichting in 1961, de vrouw eman-
ciperen en zelfstandig te maken, was eind zeventiger
jaren al behaald. Dit was een succes voor de vrou-
wen zelf en een groot compliment voor de be-
stuursleden van het eerste uur is dan ook zeker op
zijn plaats.

In september 1973 werd er afscheid genomen
van mevrouw Volman ten Oever die zich niet her-
kiesbaar stelde. Mevrouw Volman-ten Oever had
haar voorzitterschap altijd zeer serieus genomen wat
o.a. bleek uit de cursus:
‘Spreken in het openbaar’ die ze had gevolgd.

Met een meerderheid van 51 stemmen werd Diny
Roording-Volman in het bestuur gekozen.
Als schoondochter verplicht lid geworden en opge-
klommen naar een bestuursfunctie, ziet het bestuur
er in 1978 als volgt uit:

Mevrouw Volman-Hageman voorzitster
Mevrouw Reulink-Arends vice voorzitster
Mevrouw Reijmer-Bremer secretaresse
Mevrouw Volman-Roording 2e secretaresse
Mejuffrouw Truus Arends penningm.

Op bijgaande foto Diny met het belletje van
schoonmoeder.
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Tegenwoordig heeft iedereen bijna wekelijks wel
ergens een feestje waar het niet ontbreekt aan
hapjes en drankjes.

Vroeger was dit veel en veel minder. Men kende al-
leen bruiloften, kermis en schuttersfeest en wan-
neer de vrouwenbond samen met de standor-
ganisatie een gezellige avond organiseerde met
dansmuziek, hapjes en de verdere consumpties voor
eigen rekening was het altijd volle bak.

Om er financieel positief uit te springen organi-
seerde men tijdens zo’n avond een loterij. De dames
gooiden vooraf al hun charmes in de strijd om bij de
Nieuw-Wehlse en Wehlse middenstand prijzen te
vergaren.

Dit was een omvangrijke sponsorlijst van midden-
standers, waarvan er door de jaren heen velen zijn
verdwenen:

Boerenleenbank Wehl e.o., Kraayvangers
schildersbedrijf, Frans Jansen schildersbe-
drijf, Ampting meubels en vitrages, ten
Brundel meubels, Timmermans meubelen,
de Haan drukkerij, Jansen drogisterij, Gie-
sen schoenhandel, Arends pluimvee bedrijf,
CAVV NieuwWehl, Elly Schut bloemist, Ko-
wado koperwaren, Harry Reuling electra en
huishoudelijke artikelen, Thijssen huishou-
delijke artikelen, Simons smederij, Kuppens
Keppelseweg huishoudelijke artikelen,
Eggen huishoudelijke artikelen en gereed-
schap, van Mierlo slagerij, Kloppenburg sla-
gerij, Holtslag slagerij, Beerten horlogerie,
van Beek levensmiddelen, Jan Koster le-
vensmiddelen, Gasseling levensmiddelen,
Harrie Roording levensmiddelen, Bennie
Schennink broodbezorger, Volman garage,
Berghaus Atelier, van Beek eierhandel en
Jan Koster elektricien.

De feestavonden, georganiseerd samen met sponsor
de Standorganisatie, hadden meestal een batig saldo
door de het beschikbaar stellen van de prijzen door
de middenstand en door de financiële bijdrage van de
Standorganisatie tijdens de gezamenlijke avonden.

De loterij bracht gemiddeld 800 gulden op en minus
de kosten bleef er 150 gulden over.

Bovendien was de sfeer dan altijd ’dikke mik’ en
onder het genot van een kopje koffie en een broodje
dankte standorganisatie bestuurslid de heer Hen-
driksen oftewel Funske van de Beyer iedereen voor
hun medewerking.
De vrouwenbond voorzitster mevrouw Volman-Hage-
man sloot af met de christelijke groet:
‘Geloof zij Jesus Christus’.

De onkosten waren de gekochte prijzen, de muziek
van die avond en huur zaal van Beek. De consump-
tie aan de aanwezigen bestonden uit:

koffie met koekje,
2x bitterbal,
2x stukje kaas,
en koffie met broodjes.

De schenking van de Standorganisatie bedroeg op
zo’n gezamenlijk avond ca.150 gulden.

Dus alles bij elkaar ging er 300 gulden in de knip. In
deze tijd zou dat, rekening houdende met de infla-
tie en de euro, wel 250 euro zijn.

Een goed bestuur, trouwe enthousiaste leden en fi-
nanciële armslag stonden garant om de kinder-
schoenen te verlaten en de R.K.Vrouwenbond te
maken tot een stabiele vereniging met een zonnige
toekomst .

Dat een gezellige avond natuurlijk niet altijd zaak
van veel geld uitgeven is en dure artiesten uitnodi-
gen, blijkt uit een openingsavond van een nieuw sei-
zoen, in samenwerking met de jeugd.

Er werd een gezellige culturele avond georgani-
seerd, samen met de zesde klassers van de lagere
school ‘de Hoeksteen’ tijdens de opening van een
nieuw seizoen.
Traditiegetrouw natuurlijk een H.Mis, waar het jon-
gerenkoor van Ans Mullink de zang verzorgde.
Hierna met alle 125 vrouwen naar zaal van Beek
waar de musical ‘Speeltuin is het einde’ werd opge-
dragen door de 6e klassers o.l.v. meester Tielen het
hoofd van de Hoeksteen.
Om er maar een dure turbo-uitdrukking in te
gooien: een kostelijke low budget avond.

In het verslag van die avond is te lezen:

‘Het bestuur bood alle leden een kopje koffie
met een sneetje krintebrood aan, en de kinderen
(toneel) kregen een flesje fris aangeboden.
Voor de leraar was er een geschenkbon ter
waarde van hfl 15 en het kinderkoor ontving
hfl. 25 voor in de pot.’

Een mooie avond.

17



Inmiddels bestond de vrouwenbond 12 ½ jaar en
was een vereniging geworden met pit, mede
dankzij het pionierswerk van de bestuursleden
van het eerste uur en het enthousiasme van de
Nieuw-Wehlse dames die zich thuis voelden bij
zo’n eigen vereniging en er voor zorgden dat door
mond tot mond reclame het aantal leden steeg.

Alhoewel er niet op grote schaal aandacht werd be-
steed aan dit jubileum, mocht het voor de leden niet
ongemerkt voorbij gaan en daarom werden de fees-
telijkheden gecombineerd met een uitstapje naar de
Veluwe.
In het verslag werd dit als volgt vastgelegd:

Maandag 6 mei 1974
12,5-jarig bestaan van
de vereniging
Uitstapje

Met 120 leden een middagtochtje door de prach-
tige natuur v.d. Veluwe naar Apeldoorn waar de
Koninklijke Stallen werden bezocht.
Daarna volgde de reis via Bronkhorst, waar het
oude stadje werd bezichtigd, naar restaurant Pel-
len in Drempt.
Daar werd op feestelijke wijze het koperen jubi-
leum gevierd en tot slot deden we onze magen
tegoed aan een heerlijk diner.

Tevens sluiting van het seizoen 73/74.

Traditie

Tot op de dag van vandaag begint elk nieuw seizoen
traditioneel met een kerkelijke viering, voor het wel-
zijn van de vereniging en voor de levende en overle-
den leden.

De hele kerk zit dan vol vrouwen en jaren lang
waren er twee mannen aanwezig, t.w. de pastoor en
Hendrik Reuling(Hendrik van de Bond).
Hendrik trok zich nergens iets van aan, was zeer ge-
lovig en wist zeker dat alle zegeningen van zo’n vie-
ring ook bij hem terecht kwamen.

Gebruikelijk was dat de viering werd geleid door de
Nieuw-Wehlse pastoor die vanzelfsprekend Geeste-
lijk Adviseur was van de vereniging.
De identiteit van de vrouwenbond is nog steeds R.K.,
maar iedereen van welke gezindten of kleur dan ook
is van harte welkom en hoort erbij.
Een standpunt waar menigeen waar ook ter wereld
een voorbeeld aan kan nemen.

Het zou misschien een idee zijn dat om meer huis-
moeders in verenigingen, stichtingen en genoot-
schappen op te nemen in het bestuur. Waarschijnlijk
zou de samenleving dan toch iets milder zijn of wor-
den.

Zwerven door Achterhoek en Liemers

Een lezing op een gure koude winteravond zou zo
in deze tijd kunnen passen. De heer Vos en echtge-
note vertelden en toonden dia’s over ‘Zwerven door
Achterhoek en Liemers’.
In de notulen wordt niet gerept over het Wehlse Do-
mushuis omdat het dan over een ander vorm van
zwerven gaat, maar wel dat het een interessante
avond was en dat menigeen niet wist dat er zo dicht
bij huis veel leuke plaatsjes en plekjes te zien waren.

Er wordt nog steeds aandacht geschonken aan
het werk van oud Nieuw-Wehlenaren die zich
dienstbaar maken voor de medemens die de
steun het hardst nodig hebben.
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Tijdens de hiervoor bestemde col-
lectes wordt er gul gegeven. Recht-
streekse contacten worden nog
steeds onderhouden.
Henk Kaal, pater bij de orde van de
missionarissen van Scheut, werk-
zaam geweest in Haiti, Lies van de
Boom o.a. in Ethiopië en pater Toon
te Dorsthorst in Suriname.

Door het geld rechtstreeks aan deze
mensen te overhandigen, blijft er
niets aan de veelbesproken strijkstok
hangen en komt het direct bij die-
genen terecht waar het voor bedoeld
is.

In de beginjaren is Truus Arends
begonnen met aandacht te
vragen voor deze missionarissen.
Zij had kennis aan Zuster
Therèske, die gedurende haar
leven werkzaam was in de
Kongo.

In het seizoen 79/80 was bestuurslid Diny Roor-
ding-Volman aftredend en door drukke werkzaam-
heden niet herkiesbaar.
(Diny is al lid vanaf de verkering met Joop, daar had
schoonmoeder mevrouw Roording-Godschalk wel
voor gezorgd.)

Bij de daaropvolgende stemming werd mevrouw
Smits-Lukassen met een grote meerderheid geko-
zen tot nieuw bestuurslid.

Zoals reeds vermeld werd er jaarlijks een avond ge-
organiseerd met de Standorganisatie.
Deze organisatie bestond uit Nieuw-Wehlse leden
die een boerenbedrijf bezaten en bij deze organisa-
tie aangesloten wilden zijn.

In 1979 bestond de ledenlijst uit namen als:

Aaldering, Arends, Borkus, Buiting, Damen, Dies-
veld, Duis, van Dulmen, Essing, Evers, Goorman,
Haagen, van Haaren, Hendriksen, Hetterscheidt,
Kraaijvanger, Lanters, Lieftogt, Lucassen, Meijer,
Lueb, Mullink, Nibbeling, van de Pavert, te Raaij,
Reijmer, Roording, Schlief, Stokvis, van Straaten,
Sweers, Teunissen, Tiemessen, Wanders, Wies-
kamp, Willems en Zenhorst.
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Boerenleven

Waar we tegenwoordig
nog maar een handje-
vol agrarische bedrij-
ven in Nieuw Wehl
aantreffen waren er
omstreeks 1975 nog

tientallen gezinnen die alleen leefden van de boer-
derij en/of leefden van zowel de boerderij als een bij-
baantje bij b.v. de bond, in het slachthuis, als
bouwvakker, als dagloner of ander werk waar men
vroeg kon beginnen en op tijd weer thuis was om het
eigen boerenwerk van die dag op te pakken.
In dit arbeidsproces werkten de huismoeders volop
mee en samen met het hele gezin werd er voor ge-
zorgd dat er genoeg eten op de plank kwam.

Tijden dat men zich
verveelde en onderuit
in de stoel kon gaan zit-
ten, waren minimaal,
men was gezamenlijk
bezig en men wist dat
men elkaar nodig had
en gezamenlijk verder
moest.

Uiteraard zullen er
destijds ook wel span-
ningen voor zijn geko-

men binnen het gezin en zal er wel eens iemand
‘onder de draod deur gevrète hebben’ maar echt-
scheidingen waren uitzonderingen, het werk en het
gezin, de sociale controle en de ‘boel’ zolang mogelijk
bij elkaar houden, stonden voorop.

Een bezoek aan het kasteel in Keppel in dat jaar
maakte toch nog veel indruk op sommige vrouwen en
deed de tijd dat men hard moest werken voor de ‘kas-
teelheren’ in die tijd weer in herinnering brengen

Het verslag luidde:

‘We vertrokken vanuit Nieuw Wehl en gingen in
een één ruk door naar Laag Keppel, waar we
werden ontvangen door een juffrouw en in twee
groepen opgedeeld. Na wat uitleg en vele jaar-
tallen mochten we bij de gratie Gods een ge-
deelte van dit prachtig gelegen kasteeltje
bezichtigen. Jammer dat dit allemaal vergane
glorie is, maar het is gelukkig ook niet meer
nodig dat pachtboeren en keuters en dagloners
hun zuurverdiende centen aan zo’n landheer af
moesten dragen, waarvan deze dan al die pracht
en een kostbaar leven ten toon kon spreiden.
Bij vertrek kregen we een appel aangeboden en
gingen over ’t Mulray en via Eldrik naar Nieuw
Wehl bij Harrie Reuling voor ’n kop koffie, een
borreltje en een warme hap. Het werd steeds ge-
zelliger in het prachtig mooi vernieuwde café,
met open haard en leuke zitjes.’
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Deze fietstochtjes waren activiteiten zonder veel
kosten maar heel gezellig. Men bouwde de stem-
ming langzaam op. Gemudelijk keuvelend over koe-
tjes en kalfjes vertrok men uit het centrum van
Nieuw Wehl. Nadat het meeste gezegd was en de
dorpsroddels waren uitgewisseld gingen de leden let-
ten op de omgeving, spraken over de boerderijen,
wie er woonden, hoe het gewas er bijstond en men
zwaaiden iedereen gedag en het werd steeds joliger.
Zo links en rechts kwam er nog wel eens een dröpke
voezel uut de fietstas, waardoor de sfeer steeds meer
ongedwongen werd.

Ook als er een wandeltocht werd georganiseerd met
een quiz voor onderweg en men de opdracht kreeg
op rijm vast te leggen wat men onderweg zoal mee-
maakte.
De mooiste gedichten werden door de wandelgroe-
pen, die zichzelf ook een naam moesten geven, op
papier gezet.

Gedichten

De eerste prijs ging naar de ‘stille genieters’ met
het gedicht:

Op de grote weg daar,
Stond een mannetje met citroen
Het was wel heel erg lekker
Maar dat mochten wij niet doen
Veel gegiechel van de borrel
En de broek een beetje nat
Maar ondanks alles
Bleven wij toch op het rechte pad

De tweede prijs was voor de ‘herfst asters’

O zonnestraaltje wat zijn wij blij,
Nu heel bijzonder in dit jaargetij
We zagen lammeren in de groene wei
En dronken er samen een borrel bij.
Zo zonder mannen door deze streek
Tot wij weer stranden bij van Beek

Een eervolle derde prijs was voor de ‘5 sneetjes’
met het volgende gedicht:

Vrollies van de vrouwenbond
Sjokken door het vrije land
Netjes met zun vijfen aan de linkerkant
Onder de blauwe hemel en de zon in de rug
Lopen wij al rijmend over
De Kleefslagsebrug.

Het bestuur in 1980 was toen als volgt samenge-
steld:

Voorzitster Riet Volman-Hageman
Vice Voorzitster Bets Helmink-Groenen
Penningmeesteres Maria Smits-Lukassen
Secretaresse Fiet Reulink-Arends
Lid Zus (Nolda) Lieftogt-Meijer
GA Pastoor de Wit

Goed gevulde kast

Het grote aantal leden van de laatste jaren zorgde er
voor dat de financiële situatie van de vereniging er
rooskleurig uitzag.
Daarbij kwam jaarlijks nog steeds de financiële bij-
drage van de Standorganisatie, van het winstuitke-
ringfonds van Coöperatieve Rabobank Wehl e.o., de
subsidie van de Wehlse Verenigingsraad, van de
bingo-avonden, van de loterij-avonden, de plaatse-
lijke schutterijen, van de middenstand en soms van
zo maar iemand die het goed voor had met onze
vrouwen.

De goed gevulde kast maakte het af en toe mogelijk
bekende of belangrijke Nederlanders uit te nodigen.

De schrijver Toon Kortooms kwam humoristisch
voordragen uit eigen werk met als leidraad de din-
gen waar je nooit over uitgepraat komt zoals:

Het weer, auto’s, politiek, sport, sex, mode, kinderen
enzovoorts. De avond was gezellig en men had nu
een beeld van de schrijver als men zijn boeken las
met o.a. als titels Beekman en Beekman, Help de
dokter verzuipt en Laat de dokter maar opkrassen.

Arie van der Lugt kwam vertellen over zijn werk als
schrijver van jeugdboeken en streekromans en het
schrijven van toneelstukken.
Zijn jeugdboeken met als hoofdfiguur Frank Distel
zijn evenals zijn streekromans, waaronder de trilogie
“God schudde de wateren” zeer bekend.

Een grote indruk maakte Lt.Kolonel
A.M.Bosshardt van het Leger des
Heils uit Amsterdam. Ondanks haar
promotie bleef ze altijd haar oude
rang van majoor voeren. Ze straalde
opgewektheid en zorgzaamheid uit
die haar geloof in God handen en
voeten wilde geven door overal aan-
wezig te zijn en de boodschap van
een heilsoldaat ‘de God die mij lief-
heeft, heeft ook U lief ’ uitdroeg.

Haar karakter en gelovigheid lieten grote bewonde-
ring achter bij de velen leden van de vrouwenbond
die die avond aanwezig waren.
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Ledenstop

Het aantal leden was inmiddels zo geste-
gen dat het bestuur besloot een ledenstop
in te voeren.
Tot op de dag van vandaag zien sommige
bestuursleden en leden dit nog als een
zwarte bladzijde in het bestaan van de vrouwen-
bond.

Mede omdat deze stop eerst werd opgeheven en di-
rect weer ingevoerd met onder meer als reden dat
de besturen, van diverse vrouwenbonden uit de
naaste omgeving, onderling geen leden van elkaar
wilden werven.

Drie leden uit Wehl, die tijdens deze mededeling van
de VZ aanwezig waren op de bingo-avond hebben
zich daarom de volgende dag afgemeld, waaronder
een lid van het eerste uur die inmiddels naar Wehl
was verhuisd.
Wel won ze de laatste avond nog een mooie kaars,
waarover de notuliste schreef:

‘Moge deze kaars nog een lichtje zijn in deze nete-
lige kwestie. Meer wilde ze er niet van zeggen en om
de onderlinge verstandhouding geen geweld aan te
doen sloot ze haar verslag af met de woorden:
‘Beter gezwegen, dan van ’t spreken hinder gekre-
gen’.
De voorzitster sloot zich daarbij aan en sloot gauw
de vergadering met de christelijke groet:
‘Geloofd zij Jezus Christus, in aller eeuwigheid.
Amen’.

Dat de brandende kaars en de christelijke woorden
wel hebben geholpen blijkt uit de wetenschap dat de
genoemdeWehlse leden nu weer lid zijn van de R.K.
Vrouwenbond Nieuw Wehl.

Het seizoen 84/85 werd voor het eerst gehouden
in zalencentrum van Bindsbergen. Fa. van Beek had
het complete bedrijf verkocht aan de heer en me-
vrouw van Bindsbergen.
Na jarenlange gastvrijheid en een geweldige inzet
kwam er een eind aan het tijdperk van Beek, een be-
grip in Nieuw Wehl.
In het jaarverslag werd het volgende gedicht over
het afscheid van Firma van Beek gedeclameerd door
Fiet Reulink Arends:

Een grote opkomst is ieder jaar gegarandeerd,
Dit wordt door ons als bestuur zijnde hoog
gewaardeerd.
Ook de medewerking van firma van Beek,
En dan zeggen we, zo is er maar één in
de hele streek.
We hopen dat we met Sjaak van Bindsbergen
voortaan,
Op dezelfde voet weer verder mogen gaan.
We hebben al ondervonden in deze,
Dat we met hem geen narigheid hebben te vrezen.
Voor Annie en Theet die van hun welverdiende
rust gaan profiteren,
Zou ik willen vragen nog even flink
te applaudisseren,
Voor al hetgeen wat ze voor onze gemeenschap
hebben gedaan,
Hun inzet en beleid,
Het zal hun ook geen windeieren hebben geleid,
Maar dat is hun van harte gegund
En geniet van de rust zolang je nog kunt.

Gert en Hermien

Een avond met minder inhoud maar wel
net zo spectaculair had eigenlijk het optre-
den van Gert en Hermien Timmermans
moeten worden.
Maar ondanks twee brieven aan hun adres
in Usselo ging deze avond niet door.
De reden was dat Gert en Hermien op
geen enkele brief van voorzitster Bets Hel-
mink reageerden.
Bets was furieus en schreef, hoe klein van
stuk ze ook was, een brief op hoge poten
naar de duivenliefhebbers.
Bijgaand een kopie van deze brief waarin
het karakter van Bets duidelijk naar voren
komt.
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De Nieuw-Wehlse vrouwenbond zocht na
de afscheiding van de ABTB afdeling KPO
uit Arnhem contact met de buurtverenigin-
gen met de intenties om door het uitwisse-
len van informatie en ervaringen elkaars
vereniging kwalitatief te verbeteren.

De verenigingen die in 1981 deel-
namen aan de regiocontactavon-
den waren:

St.Lidwina Wijnbergen, Kontaktclub Zij
Didam, Vrouwenbond Braamt, KVV ’s-
H’berg, KVG Nieuw Dijk, Vrouwenbewe-
ging Lobith, Vrouwenvereniging Gies-
beek, Lovida Loil,, Damesclub actief
Didam, KVV Beek/Loerbeek, Prot.Vrou-
wenvereniging ’s-H’berg, KVU Ulft, RK
Vrouwengilde Angerlo, Vrouwenvereni-
ging Kilder, Vrouwenvereniging Giesbeek
en Plattelandsvrouwen Aerdt.

Het doel van deze vergaderingen waren
en zijn:

• Elkaar informeren over hun eigen
programma’s van het afgelopen sei-
zoen. Men kon dan weer ideeën op-
doen voor eigen vereniging en men
wist of zo’n programma goed bezocht
was.

• Uitwisselen van programmaboekjes nieuwe
seizoen.

• Elkaar informeren over de structuur binnen
de vereniging, zoals wel of niet ingeschreven
staan bij de KvK, over het aantal leden en
over het contributiebedrag.

• Bij jubilea bezoekt een vertegenwoordig van
de districtsbestuurders namens alle samen-
werkende besturen de betreffende vereni-
ging.

Deze contacten bestaan nog steeds en eens per jaar
is er nog steeds een districtsvergadering.

Het aantal deelnemende verenigingen is inmidels
wel iets geslonken en bestaat nu uit de vrouwenver-
eniging uit Nieuw Wehl, Loil, Didam, Wijnbergen,
’s Heerenberg, Braamt, Angerlo, Beek/Loerbeek, Kil-
der, Nieuw Dijk, Stokkum en Zeddam.

Om uit al deze aangesloten verenigingen een over-
koepelend bestuur op te richten, stuitte op bezwaren
en werd niet aangenomen omdat ‘vrij blijven’ heel
belangrijk was en de meesten hadden zich om die
reden dan ook afgescheiden van Arnhem.

Openingsvergadering

Tijdens de openingsvergadering van het seizoen
85/86 waren mevrouw Volman Hageman en me-
vrouw Smits Lukassen aftredend en niet herkies-
baar. Hun plaatsen werden ingenomen door
mevr.Thea Jansen-te Dorsthorst en mevr. Riet Derk-
sen-Lamers.

1986/1987... 25 jaar
Het seizoen 1986/1987 werd een jubileumsei-
zoen omdat datum datum 6.11.1986 het 25 jaar
was geleden dat de R.K.Vrouwenbond Nieuw
Wehl werd opgericht.

Het bestuur dat de organisatie van dit zilveren
feest op zich ging nemen bestond uit:

Voorzitster Bets Helmink
Vice voorzitster Fiet Reulink
Secretaresse Thea Jansen
2e secretaresse Zus Lieftogt
Penningmeesteres Riet Derksen
GA Pastoor de Wit
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Uiteraard werd dit een zeer
drukke maar wel leuke peri-
ode voor deze dames. Met
aan het hoofd van de co-
lonne Bets Helmink werd de
organisatie ter hand geno-
men, met de bedoeling hun
120 leden en de gemeen-
schap een geweldig jubile-
umjaar aan te bieden.

Mevrouw Helmink nam de
voorzitstershamer over van
mevrouw Volman-Hageman,
en sloeg er tijdens haar peri-
ode flink mee op tafel.

De christelijke
groet waarmee
Riet Volman altijd
afsloot: Geloofd
zij Jesus Christus
werd de eerste
avond direct ver-
vangen door een
gedichtje en een
klap met de
hamer.

Op de eerste vergadering werden er direct spij-
kers met koppen geslagen en de jubileumdag in
de steigers gezet.

1. Jubileum dag 15 november om 13.15 bijeen-
komst bij van Bindsbergen.

2. Samen met schutterij de Eendracht voorop
naar de kerk (H.Mis met pastoor de Wit en
dames en herenkoor, misschien ook jonge-
renkoor).

3. Tijdens de H.Mis onthulling en zegening van
nieuwe vlag. Marinus Helmink treedt op als
ceremoniemeester.

4. Huldiging leden die 25 jaar lid zijn, krijgen
een schilderijtje met jubileumtekst.

5. Receptie-gasten, krijgen ieder 2 consumptie-
bonnen. Einde receptie 16.30 uur.

6. Bestuur blijft bij van Bindsbergen voor een
etentje samen met afvaardiging uit Erle.

7. Om 19.30 begin feestavond voor leden met
echtgenoten.

8. Optreden revue Veluws trio met Drika en
Gaitjan en in de pauze de Reulink Sisters.
9. Na afloop koffie met iets erbij.Met van Binds-

bergen praten over de kosten.
10. Versiering kerk dames Volman en pastoor vra-

gen of de linten in de kerk gehangen kunnen
woden.

11. Bets en Riet zullen samen een begroting op-
maken en subsidie aanvragen.

Aan ieder aanwezig oud-bestuurslid werd een bloe-
metje aangeboden voor hun getoonde inzet.

Het was een gezellig jubileumfeest, met een goed sa-
mengesteld programma, dat vlotjes aan elkaar werd
gepraat en in goede banen werd geleid door Mari-
nus Helmink.

Enkele leden gaven door een voordrachtje of ge-
dichtje aan dat ze de vroegere besturen en het hui-
dig bestuur zeer dankbaar waren voor hun inzet en
voor het leiden van deze unieke vrouwenvereniging.

Enkele lofuitingen zijn hierna
weergegeven:

‘Wij weten gewis, dat bestuur van een vrouwen-
club zijn niet altijd meevalt, het is geen katten-
pis. Daarom hebben we besloten U eens in het
zonnetje te zetten voor al het werk dat U in het
belang van de Nieuw-Wehlse vrouwen deed en
doet. We willen U daarom als Heikant deze taart
aanbieden en we hopen dat die U de kracht en
de energie geeft om nog vele jaren op deze weg
door te gaan.’

‘Af en toe worden de leden gevraagd zelf iets te
doen.
Dan kost dat de vereniging niet zo veel poen.
Maar wij als leden zijn niet zo actief
en soms na afloop wat negatief.
Wij komen het liefst binnen en gaan er zitten.
Goed wat te vreten en drinken en dan nog wat
fitten.
Het ene is zus en het ander is te duur.
Wat is dat vervelend voor het bestuur.
Maar toch onze vereniging bestaat al 25 jaar!!!
Daarom gingen wij de dag herdenken
van ons zilveren bestaan, met muziek en ge-
schenken’.
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In het jaarverslag werd kort weer gegeven hoe
het bestuur dit feest had beleefd:

‘Met tromgeroffel en onder het motto een goed
begin is het halve werk,
kwamen we bijeen in onze parochiekerk.
Omdat we de goede God wilden loven en eren
dat Hij onze vrouwenbond liet floreren.
De receptie met alles erop en eraan
is vol genoegen naar wens gegaan.
Het vaandel door Jan bedacht en door Dies
geborduurd en onthuld...
heeft ons allen met ontzag vervuld.
Veel werk door bestuur en leden vervuld.
Het jubileum was geslaagd in elk opzicht.’

Reulink Sisters

De Reuling Sisters (Fiet Reulink-Arends met haar
dochters Berna, Ans en Mia) traden in de pauze op
met een prachtig samengesteld lied dat zoal weer-
gaf wat de hoogtepunten waren in 25 jaar vrouwen-
bond.

De notuliste schreef een ontroerend verslag over
dit feest en bedankte met name voorzitster Bets
waarover ze o.a. schreef:
‘Wat doet ze dat alles toch prima, we hebben
allen veel waardering voor haar.’ Ze besloot het
verslag vanuit haar geloofsbeleving als volgt:

‘Wij mogen in zo’n kleine gemeenschap als

Nieuw Wehl ook de Goede God dankbaar

zijn dat hij onze vereniging weet te leiden,

en laten wij Hem ook dankbaar zijn met ons

samen te willen gaan in doen en laten.

Al wordt het geloof aan alle kanten

bedreigd, het is toch ook iets waar wij ons

in goede en kwade tijden aan kunnen

optrekken.

Dank U wel goede God, namens onze ver-

eniging voor het welslagen van deze dag.’

25

De Reulink Sisters
tijdens een optreden
op het prinsenbal
van ‘de Mölledraejers’.
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25 jaar lief en leed met de
Reulink Sisters.
Vandaag is het feest in Nieuw Wehl
Zo U weet bij de vrouwenbond,
25 jaar heeft het nu al bestaan, ja die vrouwen-
bond.
In het begin sloten wij ons toen aan bij de K.P.O
De meeste leden vonden dat zo, zo.

Veel van ons geld uit de kas ging heel snel ja naar
Arnhem toe.
De pastoor en ’t bestuur waren dat gezeur op den
duur erg moe.
Sindsdien gingen wij met elkaar heel spontaan op
onze benen staan.
En zeg nu zelf is het niet steeds goed gegaan.

•••

We zingen met ons vieren verhalen van toen, wat
er zoal was te doen.
Excursies en hobby’s en wat al niet meer, we frie-
melden met wol en met leer.
Dit alles gepaard met veel humor en gein, ook spre-
kers die mochten aanwezig zijn.
Met modeshows lopen wij vaak heen en weer, met
eten willen wij altijd meer.

Er kwamen bij ons heel wat lui allerhande, verlich-
ten door hun kennis ons verstand.
Politie en dokters ook ’n psycholoog, yoga door
‘pastoorke zonder toog.
Acupunctuur en ook groenten en kaas, schrijvers
en drugs en bezoek van Sinterklaas.
Dit alles ervaren wij in onze bond nuttig en leer-
zaam heel gezond.

•••

We blijven ook even stilstaan, bij hen die heen zijn
gegaan.
Reeds een rustplaats vond als lid van onze bond
Zij rusten in vrede voortaan.
Dat hun inzet eens wordt beloond door Hem die
boven ons troont.
Bij dit jubilee, delen wij er in mee, wij danken hen
hiervoor.

•••

We bezochten een klokkenmuseum, van je bimmele
bammele bom.
We kregen er tekst en wat uitleg, wat waren wij
vrouwen toch stom.
Die meneer pakte een knuppel en zwaaide vervaar-
lijk in het rond.
En Riky van de Kraay die erbij stond, zei “hei mik
zich zo köppig as ’n hond.”

Een lachbui, overviel ons toen allen, foei, foei het
zat iedereen hoog.
Het ging rond als een lopend vuurtje en menig
broek bleef niet droog.
Die meneer bleef alsmaar aan ’t praten en dacht
“wat zou er toch zijn....”
Over klokken en klepels en bellen, O wat hadden
wij het toch fijn.

Poep-poep-poep……….

•••

Zijn wij allen niet eens met ’n hele karavaan,
per fiets naar de Slangenburgse abdij gegaan.
Het zingen der vogels en ’t ruisen van ’t habijt.
Geplaagd door een lachbui werd er de stilte ont-
wijdt, onder de leden was er een leukerd
Die zei “Jullie krijgen uit voorzorg de pil van mij”,
zei dook in haar tasje en gaf ons een pepermunt,
wij smoorden in de lach, door dit aardige stuntje.
Laat ons in ernst verstaan, daar komen de paters
aan, Gloria in exelcelsis Deo, wilt gij in vrede gaan.

•••

Hoe heerlijk hadden wij het samen, faria. Als de
schutterijen kwamen, faria...
Met spel en prijzen allerhand, gezelligheid kwam
er tot stand, faria, faria enz…
Bussen gooien-sjoelen-schieten, faria. En d’r werd
wiet neave gesmieten, faria...
Wie van het bestuur heeft de dikste reet, secuur ge-
meten door mienen Theet, faria, enz.
Iedereen kwam aan z’n trekken, faria. Velen van
ons gingen aan het sprekken, faria..
Overal werd er veel gepraat, weinig wol en veel ge-
blaat, faria enz…
Deze avond heeft niet gefaald, hopelijk wordt dit
nog herhaald faria, faria, faria enz…

•••

Opgelet wie dut met, aan de puzzeltocht, op de
fiets naar Wehl.
Alles uitgezocht, foutje hier foutje daar, strikvraag
overal wat wat het wezen zal, het puntental.
Rondgesjees, hard gepeesd, ging het naar Po-wah,
de chinees in Wehl.
Kregen lekker veel, die zei gau-lief mevlouw ‘k bak
een eitje fijn, ik hoop u allen heet tevleden te zijn.

•••

Een vleesfabriek bekijken, stond op ons program,
wij togen met veel auto’s toen op Varsseveld an.
Daar konden wij van alles zien, er was ’n koud
buffet bovendien.
We aten wel voor tien, toen was er niets meer te
zien.



25 jaar lid
Tijdens dit feest werden de volgende dames ge-
huldigd omdat ze 25 jaar lid waren van de ver-
eniging:

Mevr. Marie Arends
Mevr. Lucassen-deWit
Mevr. Nibbeling-Diesveld
Mevr. Nibbeling-Heiting
Mevr. v.d.Pavert-Reijmer
Mevr. Reijmer-Kaal (niet of foto)
Mevr. Stokvis-Reijmer
Mevr. Tiemessen-Egging
Mevr. Zenhorst-Buiting

Mevr. Hagen-Nibbeling
Mevr. Mullink-Kraaijvanger
Mevr. Nibbeling-Freriks
Mevr. Peters-de Vries
Mevr. Reulink-Arends
Mevr. Simons-van Beek
Mevr. van Straaten-Lamers
Mevr. Vonk-Weijers
Mevr. Zenhorst-Nibbeling (niet of foto)

Aan ieder aanwezig oud-bestuurslid werd een
bloemetje aangeboden voor hun getoonde inzet.

Enkele van de dames, waren heel erg stout. Par-
keerden bij de buurman en dat was toen de fout,
kregen we een stikker voor de ruit, krabbend en
spugend, vloekend luid.
Die buurman- boze guit, hij lachten hen toen uit.

•••

Ja met een bus, gezellig knus, reden wij naar de
Keukenhof.
Zagen daar heet veel mooie bloemen, voor al die
tuinders niets dan lof.
Ook zagen wij, van heel nabij, onze bevrijders
op een rij.
Mientje van Aken, vloog ertussen, “Thank you”
en hier een kus van mij.
De koningin zou er ook zijn, ’t zat er niet in zoals
men dacht.
We hebben uren staan turen, maar hebben niet op
haar gewacht.

•••

We zijn geregeld naar de Ster in Kuik gegaan,
Tot driemaal toe is het ons zeer naar wens gegaan,
Vele artiesten hebben wij daar urenlang voor ons
op de planken zien staan.
Er werd geborreld, en er werd gedanst een fijn
diner, de organisatie stelde iedereen tevree,
Misschien gaan w’r nog een keertje heen, gaan
jullie allemaal dan ook weer mee?

•••

Nu zijn we aan het einde van ons verhaal, deden
ons best... ja allemaal.
De vrouwenbond; voor altijd blijven zal...
en groeien mag in heel groot ledental.

Hopelijk was ’t naar ieders wens ’t werd een
verhaal gewoon van mens tot mens
Wij zongen blij voor U dit levenslied,
Door Berna-Ans-Mia en moeder Fiet.

Wij zeggen U tabeéé.
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‘Frauen Verein’

Ook de ‘Frauen Verein’ uit Erle was
aanwezig. Erle is een klein plaatsje
in de gemeente Raesfeld.
De gemeente was partnergemeen-
te van de gemeente Wehl van des-
tijds.
Er was voor deze gemeente geko-
zen omdat men enkele zelfde raak-
vlakken had zoals: het was een
agrarische plattelandse gemeente;
Erle was te vergelijken met Nieuw
Wehl; de taal was geen probleem
als men beiderzijds gewoon plat
praotte.
Nadat de gemeente Wehl werd in-
gelijfd door de gemeente Doetin-
chem bestaan de contacten nog
steeds, in stand gehouden door de

stichting ‘Vrienden van Raesfeld’, met steun van de
nieuwe gemeente Doetinchem die deze sportieve en
culturele band stimuleert.

Erotiek

Na dit 25-jarig jubileum vond voorzitster Bets dat de
vereniging nu ‘mans’ genoeg was om een avond bij
te wonen waar erotiek aan de orde kwam.

Mevr. van Amsberg werd uitgenodigd en met als
thema ‘Erotiek is ons allen aangeboren’ stroomde de
zaal vol.

Alle leden waren aanwezig en wat er werd verteld
vond menigeen toch heftiger dan gedacht. Hoewel
de verwarming niet hoog stond, had menigeen rooie
oortjes.

Ja, enkele aanwezigen vrouwen wisten vooraf na-
tuurlijk niet wat het woord erotiek betekende en
werden onverhoeds met deze situatie geconfron-
teerd.

De volgende dag sprak heel NieuwWehl hierover en
bestuursleden werden thuis gebeld met de vraag:

“Moest dit allemaol now echt?” of

“Hoe he’j dit toch allemaol kunnen doen?

Of Mien man vond het allemaol

smeerlapperi’j!”

Echter de meerderheid van de leden kon het zeer
waarderen dat het bestuur voor dit thema gekozen
had, omdat het goed was dat erotiek uit de ‘stiekeme
en wazige taboe hoek’ gehaald werd en dat er open
en eerlijk over gesproken kon en moest worden,
vooral met de jeugd.

Het bestuur noteerde als eindconclusie in de notu-
len:
‘Een leerzaam onderwerp dat erg vakkundig bij
ons onder de aandacht werd gebracht en werd
gewaardeerd door bijna al onze leden.’

Zoals eerder vermeld, was het een sterke kant van
de vereniging niet alleen deze beladen onderwerpen
op de agenda te zette, maar ook uitstapjes die de
soms voorkomende kommer en kwel van het dage-
lijkse leven deed vergeten.

“De Ster” te Nieuwkuijk

Dit was een bestemming die geregeld werd aange-
daan. Als ’s morgen de grote bussen van Morren of
van Mekers Nieuw Wehl binnen rolden wist menig-
een dat veel huisgezinnen ’s avonds het warme eten
moesten missen.
Nog maar net over de parochiegrens kon men de
stemming en het lawaai in de bus al snel vergelijken
met kinderen die op schoolreisje gaan.
Alleen de ‘melktuit’ met aangelengde ranja voor in
het gangpad ontbrak omdat de reis geheel verzorgd
werd geboekt.
Bij aankomst in Nieuwkuijk werd er koffie met cake
geserveerd. Hierna werd er meestal nog een be-
zoekje gebracht aan een of ander bezienswaardig-
heid in de buurt, waarna er een uitgebreide
koffietafel volgde.
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Het hoogtepunt waren dan de optredens van be-
kende Nederlandse sterren zoals, Ria Valk Humor-
show en de John Woodhouse accordeonmiddag.

Hierna werd er dan een goed gevulde verse groen-
tesoep en een gesneden varkensfricandeau(150 gr.)
met lichtgebonden champignonsaus naar binnen
gewerkt met als toetje, ijs met slagroom.

Onder het zingen van: ‘wi’j gaon nog niet naor
huus’, werd de thuisreis aanvaard en moest men
weer over gaan tot de orde van het normale dage-
lijkse leven.

Klootschieten

Ook een activiteit waar de lachspieren aan hun
trekken kwam was een middagje klootschieten.

Ja, klootschieten wat is dat vroeg men zich af. Som-
migen dachten dat het op een kaartje of in de lucht
schieten was.
Nadat het spelletje gespeeld was, werd uitgelegd in
het verslagenboek hoe dit spel summier gespeeld
wordt.

Men moet met een keiharde bal in groepjes van
5 tegen 5 elkaar voorbij spelen. Naarmate men
er mee bezig is en de spelregels beter kent krijgt
men er lol in, maar het blijft een hele kloterij. Je
moet ook oppassen dat je niet iemand met een
kloot tegen de poten aangooit. Het geeft een
hele hilariteit als je zo onbevangen kunt praten
over die kloterij. Al lachend wordt een mooi tra-
ject afgelegd in een prachtige omgeving. Ook
klotsen de kloten wel eens tegen elkaar en vliegt
de ene kloot de andere voorbij. De groep die als
eerste klaar is met de kloot van zich afgooien en
het minste keren heeft gegooid, is klootgooi
winnaar.

Pater Hoeben

In 1987 werd het nieuwe seizoen geopend met een
H.Mis, opgedragen door pater aalmoezenier Hoe-
ben, die tijdelijk assisteerde in Nieuw Wehl i.v.m.
ziekte van pastoor de Wit.
Omdat pastoor de Wit door zijn ziekte niet meer
voor zijn parochie kon zorgen en in Ede ging wonen,
kwam op voorstel van het kerkbestuur en in goed
overleg met o.a. de Wehlse pastoor v.d. Sman, hoofd-
aalmoezenier Willy Hoeben met zijn huisgenote
Martha in 1988 in de pastorie van Nieuw Wehl
wonen.

Willy Hoeben was een zeer beminnelijke
man, die met zijn eenvoud, charme en ge-
voel voor humor veel betekende voor de
Nieuw-Wehlse gemeenschap en bij wie de
Vrouwenbond toch een klein streepje voor
had.

Hij vond het geweldig om als enige man, in de func-
tie van Geestelijk Adviseur, tussen al de vrouwen te
mogen vertoeven.
Hij was trots op de vereniging en waardeerde en sti-
muleerde waar nodig.

Pater Hoeben had altijd een ontwapende manier van
optreden tijdens een viering, hij wist de aanwezigen
te raken met zijn eenvoud en humor. Dit zorgde voor
een atmosfeer van vreugde en een intense beleving.
Als in de ‘vrouwenbond-mis’ op het laatst het Vrou-
wenbondlied werd ingezet zong iedereen uit volle
borst mee.
Nou dan kwam er wat, kroonluchters zwaaiden
heen en weer en de leien rammelden op het dak.

De Nieuw-Wehlse vrouwen waren samen sterk ver-
enigd en onder de indruk van een mooie viering
werd de saamhorigheid ten gehore gespreid en
klonk op de melodie van ‘U zij de Glorie’ het club-
lied, uit 1965, door de kerk.

Nieuw-Wehlse vrouwen, die elkander vond.
Samen sterk verenigd, in de vrouwenbond.

Wij willen geven, met en voor elkaar.
Inhoud aan ons leven, oprecht en zonneklaar.
Steeds het goede willen opgewekt en blij,
Ja, dat is ons streven, ja, dat willen wij.

Nieuw-Wehlse vrouwen, die elkander vond.
Samen sterk verenigd, in de vrouwenbond.

Blijheid en vreugde, arbeidzaam en sterk.
In ons eigen leven, voor gezin en Kerk.
Vragen wij Gods zegen en zijn wijs beleid.
Dan zal Hij ons sterken eeuwig en altijd.

Nieuw-Wehlse vrouwen die elkander vond.
Samen sterk verenigd in de vrouwenbond.
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Er werden naast de ontspannende avonden en ge-
zellige dagtochtjes ook veel aandacht besteed aan de
maatschappelijke problemen. De maatschappij ver-
anderde snel in deze tijd omdat de media steeds
meer gemeengoed werd voor oud en jong.

Duurzame relaties en vriendschappen dreigden te
gaan behoren tot de verleden tijd, het gezag werd
niet meer automatisch geaccepteerd en gevolgd.
Daarommoest er gebouwd en geschaafd worden om
niet in deze neerwaartse spiraal terecht te komen.
De Beatrijs, de Libelle en de Margriet werden min-
der conservatief en pasten hun formules aan en er
werd meer voorlichting gegeven over o.a.:

• oud worden tussen de jongeren;
• werken aan een goede relatie;
• open staan voor nieuwe ideeën.

Nieuwe volkspartijen werden opgericht, de jongeren
gingen meepraten onder het motto:
‘beter langharig dan kortzichtig’.

Maar onze R.K. Nieuw-Wehlse Vrouwenbond hand-
haafde zich wonderwel, behield haar eigen identi-
teit, maar had wel een luisterend oor en helder oog
voor alle veranderingen en was een steun voor de
Nieuw-Wehlse vrouwen in deze turbulente tijden
met thema’s als:

• Werken aan en in standhouden van relaties
door Mia Tanking.

• Ouder worden en dementie door het Riagg uit
Doetinchem.

• Eucharistieviering met als thema ‘Eenzaam-
heid’.

• Omgaan met zieken en stervenden door me-
vrouw Jongerius.

• Delinquentie en samenleving door een ex-ge-
detineerde.

• Lezing heer Steltman van het programma ‘ja
natuurlijk’ die vertelde over het milieu.

Milieu

Dat het onderwerp milieu leefde en steeds actueler
werd, was een reden voor het bestuur om hier aan-
dacht aan te schenken.

De gemeente Wehl kwam een avond verzorgen om
uit te leggen wat het milieubeleid in Wehl inhield.
Wethouder Arends en de afdeling Gemeentewerken,
vertegenwoordigd door de heren Wieggers en de
Hoog wisten in een boeiend betoog de aanwezigen
duidelijk te maken dat het gemeentebestuur zich
daadwerkelijk zorgen maakte over de afvalproble-
matiek en de handhaving daarvan.
Ook werd er op de verzuring en de bemesting diep-
gaand ingegaan.

Van de rondvraag werd weinig gebruik gemaakt.
Op de vraag uit de zaal of in de Grindstraat een dui-
ker aangelegd kon worden werd door wethouder
Arends bevestigend geantwoord.
(De volgende dag werd deze activiteit al uitgevoerd,
want een goede ambtenaar wil zijn plaatselijke kie-
zers natuurlijk niet teleurstellen).

Met het IVN (Instituut voor natuurbeschermings-
educatie afdeling Oude IJsselstreek) waren goede
contacten, dat resulteerde in een boeiende avond
over Venen en Vennen.

Er werd een uit-

stapje gemaakt

naar de West-

friese Flora in

Bovenkarspel

waar de

expositie

Groei & Bloei

werd bezocht.

Om de leden de mogelijkheid te bieden ook zelf een
steentje bij te dragen aan bescherming en goed on-
derhoud van het milieu werd het bureau MASTA
uitgenodigd, die de Nieuw-Wehlse Vrouwen een in-
teressante uiteenzetting gaven over de toepassing
van alternatieve schoonmaakmiddelen en het ge-
bruik van echte biologische producten in en om het
huis.

De heer W.Gotink, lid van de vrienden van het
Wehlse bos, kwam vertellen over natuur en het
laat je niet los.
Met een film over vogels en ooievaars
word je door het zien steeds verbaasd.
Hij genoot van het Wehlse bos als z’n hobby-
baan.
En wij hadden er een mooie avond aan.
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Men bezocht A.Vogel’s bezoe-
kerscentrum ‘De Vier Jaargetij-
den’. Hier werden de educa-
tieve- en productietuinen be-
wonderd en kon men een kijkje
nemen achter te schermen van
de fabricage van natuurlijke ge-
neesmiddelen.

Een leerzame en interessante
excursie werd gehouden naar
de Avira in Duiven. Hier werd
duidelijk dat er met zijn allen
veel afval wordt geproduceerd
en hoe dit allemaal wordt ver-
werkt en resulteert in verwar-
ming van hele woonwijken en
het bereiden van compost

Om te laten zien hoe mooi de
ontluikende natuur in het
voorjaar kan zijn, nadat de
winterdagen te lang hadden
geduurd, werd er een bezoek
gebracht aan de Keukenhof.
Iedereen vond al die bloeiende
voorjaarsbloemen prachtig,
maar wat het meeste indruk
maakte en bleef hangen was
de aanwezigheid van de oud-
strijders uit Canada en het ge-
rucht dat de koningin ook nog
zou komen.

In het verslag werd vermeld:

‘Het praatje ging rond dat
Hare Majesteit de bloe-
men en de oud-strijders
zou komen bewonderen.
Wij hebben lang gewacht en alles wees erop,
maar ze kwam niet. De Canadese soldaten heb-
ben we in ieder geval van zéér nabij gezien en
aan mogen raken. Het was zeer ontroerend. Per-
soonlijk heb ik mijn naar voren gewerkt en hen
zeer hartelijk bedankt in mijn beste Engels
(Thank jou ferry muts). Aan enkele snorrewiet-
sen werden hartelijke zoenen verkocht.’

Jaarvergadering 1994

De jaarvergadering van 24 januari 1994 werd uit-
muntend bezocht. Maar liefs 101 dames waren aan-
wezig. De reden waarom was ook duidelijk: Fiet
Reulink Arends vierde haar 25 jarig lidmaatschap en
stopte met de bestuursfunctie en Bets Helmink
stelde na 12,5 jaar ook haar functie beschikbaar.

Twee mensen die duidelijk hun stempel hebben ge
drukt op het reilen en zeilen van de vrouwenbond.
Fiet met haar humor en het fijntjes genuanceerd
kunnen aangeven wanneer ze het ergens niet mee
eens was en Bets met haar rechttoe rechtaan op-
stelling maar toch doorspekt met de nodige humor.
Die twee vrouwen konden zo goed met elkaar over-
weg dat ze jarenlang optraden als duo ‘kop en kont’,
Fiet was goed met de krabbel en Bets mankeerde
niets aan de babbel.
Ze traden op tijdens vrouwenbond-avonden, op de
pronkzittingen, voor de KPO en voor diverse vereni-
gingen in de omgeving.

Bets bleef haar humor en nuchterheid tot het laatst
toe bewaren, wat blijkt uit een mailtje die ze ver-
stuurde vanaf haar ziekbed naar Bennie Smits ten
tijde van de voorbereiding van deze kroniek.
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Van: mghelmink@upcmail.nl
Onderwerp: Antw.: vrouwenbond
Datum: 18 februari 2011 16:11:04 GMT+01:00
Aan: b.smits15@kpnplanet.nl

Hoi Bennie en Maria.

Ben dinsdagavond weer teruggekomen uit het ziekenhuis, 7 kilo lichter en een kale bol, maar ik
ben weer thuis wel erg ziek en we weten dat het einde naderd, hard maar het is niet anders
maar als je je niet goed voelt krijg je overal vrede mee.

Vind het fijn dat jullie vinden dat ik veel voor de vrouwenbond heb mogen doen, ik heb het met
plezier gedaan maar niet ik alleen ook de andere bestuursleden hebben zich ingezet samen met
Maria hebben we de subsidie van de W.v.Raad binnen gehaald. Gelukkig had ik de mogelijkheid
om veel via de zaak te kunnen regelen zoals drukwerk en dergelijke, dus kostenbesparend.

Wat ik me nog goed herinner is dat we een keer een autopuzzeltocht gedaan hebben richting
Drempt. De dames kregen een bolletje katoen en een haaknaald mee en moesten een puzzel op-
lossen en die uitvoeren. Er kwam uit dat ze een pannenlap moesten haken en een veldboeket
moesten plukken en meebrengen, maar wat we niet verwacht hadden, de dames Volman die nor-
maal mooie bloemketten maken, konden niet puzzelen. Na afloop hadden we bij van Beek zuur-
kool met worst gegeten en werden de boeketten en de pannenlappen als prijzen verdeeld.

Ja zo vlot als Fiet is met een krabbel zo vlot was ik met de babbel.
Bennie ik weet dat ik het feest waarschijnlijk niet meer zal meemaken maar wil je wel vragen
Rinus een boekje te bezorgen met alles wat je geschreven hebt, aan foto's kan ik je niet helpen,
want dan moet je bij de erven van Fonske zijn, die heeft alles gefilmd.

Lieve groeten van ons, Rinus en Betsy.

Het jaarverslag werd altijd door Fiet op rijm
voorgedragen tot ieders plezier.
Fiet kreeg een cadeau van allemaal.
Ontroerd zat die beste Fiet in de zaal.
Iedereen zong mee,
Fietje, Fietje bedankt voor dit jubilee.
Ook Bets kreeg voor haar werk een presentje.
Mede door haar werd de vrouwenbond sterker.
Van haar hebben we een ding geleerd:
“Een beetje brutaliteit is echt niet verkeerd.”

Het werd een feestelijke avond waar mevr. Nel
Lankhorst-v.d.Boom en mevr. Diny Teunissen-Men-
ting werden gekozen als nieuwe bestuursleden.

Na een loftuiting door mevr. Maria Smits-Lukassen
aan het adres van Fiet mocht zij een bos bloemen
en een mooi horloge in ontvangst nemen.
Bets werd een bos bloemen aangeboden en als her-
innering aan haar bestuurstijd een wandbord. Haar
kwaliteiten werden in een mooi gedicht tot uitdruk-
king gebracht.

Het nieuwe bestuur bestaande uit Nel als voorzitster,
Maria als vice voorzitster, Thea als secretaresse, Riet
als penningmeester en Diny als 2e secretaresse ging
energiek verder met het besturen van de vereniging
en zorgden dat alle 130 leden met plezier lid waren
van deze belangrijke Nieuw-Wehlse vereniging.

Veel plezier beleefde het bestuur ook aan hun werk-
zaamheden vooraf. De vergaderingen waren vaak
een uitje zonder kosten, omdat ze werden gehouden
bij de bestuursleden thuis.
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In het kort omschreven verliep zo’n avond, volgens
een van hen, meestal als volgt:

We beginnen meestal ruim op tijd.
Dan heb je nog wat speling zo gezeid.
Bij Thea daar komen we bij elkaar.
En natuurlijk heeft ze de koffie klaar.
Meestal ook zelf iets gebakken, heel fijn
Dan wordt er gesmikkeld en denkt niemand
aan de lijn.
Dan wordt er een uur lang gekletst over zaken,
die niks met het programma hebben te maken.
Maar dan kijkt Nel op de klok en vraagt: wordt
er nog wat gedaan,
anders is het middennacht als we op huis
aan gaan.
Dan opent ze officieel zoals het hoort
en daarna is iedereen aan het woord.
Vragen zich af wat doen we dit jaar.
Is de avond geslaagd zegt Riet altijd tot slot.
’T was hèvig, doe maar een Sherry ’t kan niet
meer kapot.

Een borreltje

Het uitzetten van een fietstocht verliep wel eens
heel anders dan dat gepland was. Een voorbereiding
die eigenlijk op een zonnige na-zomerse middag in
een keer afgehandeld had moeten worden werd ge-
dwongen uitgesmeerd over twee dagen.
Toen Thea en Diny in het Wehlse bos een bank te-
genkwamen vonden ze het tijd worden voor een ver-
snapering.
Een borreltje werd geschonken in een koffiebeker,
omdat de glaasjes waren vergeten.
Het werd zo gezellig dat ze van daaruit maar beslo-
ten om naar huis te gaan en de routeverkenning te
verschuiven naar een andere datum. Fluitend, zin-
gend en zwabberend wisten ze Nieuw Wehl te be-
reiken.

Weergegeven in de notu-
len, gehoord uit vroegere
verhalen en uitspraken van
tegenwoordig is het duide-
lijk dat de bestuursleden al-
tijd een hechte band heb-
ben gevormd en door hun
eensgezindheid altijd als
éénheid goed hebben ge-
functioneerd in het belang
van de R.K.Vrouwenbond
Nieuw Wehl.

Bij het werven van nieuwe bestuurskandidaten werd
dan ook bewust of onbewust gekeken en besproken,
wie binnen het bestuur zou passen, dit gold meestal
ook voor de kandidaten die vanuit de ledengroep
werden voorgedragen.

Af en toe was er ook een extraatje en ging het be-
stuur, met of zonder eigen man, uit eten. Ze lieten
het zich dan goed smaken en deden energie en in-
spiratie op om het volgend jaar weer door te gaan.

Eten loopt vooral de laatste decennia als een rode
draad door de jaarprogramma’s. Bleef het tijdens
een educatieve avond meestal bij een plakje cake bij
de koffie en een stukje kaas, echter de demonstra-
tie-avonden brachten meer hapjes op tafel. Als de
verwachting tegen viel dan ging er een boze brief
naar het bedrijf dat deze avond verzorgde.

Zo werd er een avond verzorgd door het Bureau
Groeps Voorlichting met als titel: ‘Koken voor
Moeder en Dochter’.
Deze demonstratie en traktatie vielen zo tegen dat
het bestuur kort maar krachtig reageerde met o.a.
de volgende zinsnede:

‘We hadden verwacht, zoals de afspraak was, dat
er een kookprogramma zou worden gepresen-
teerd. Maar het bleef bij knakworstjes opwar-
men en schijfjes komkommer met leverworst. Uit
onvrede, ook vanuit onze leden zullen alle ko-
mende avonden, verzorgt door BGV, komen te
vervallen.’
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Enkele voorbeelden waarbij de leden
enthousiast waren:
• Bezoek kaasboerderij.

We mochten voldoende proeven van karnemelk,
yoghurt en pap.

• Catering tijdens fietstochtje:
Vooraf had het bestuur lekkere broodjes gesmeerd
en koffie gezet. Dit werd aan de leden in de tus-
sen stops aangeboden.

• Na afloop fietstochtje:
Bij Sjaak stamppot moes, nou dat ging er wel in.
De schalen werden leeg geschraapt.

• Kookavond met Ine:
Het bestuur had daags van te voren bij Ine thuis
geholpen met het maken van hapjes, soep en sa-
lades.’s Avonds werd alles uitgelegd door Ine. Het
bestuur renden de hele avond heen en weer met
schalen waarop toastjes, soep en salades.

• Bezoek museumboerderij Zeddam:
En aan het eind van de middag lekkere pannen-
koeken eten bij Kobus. Nou dat ging er wel in of
met spek, of met appel etc. Sommigen namen
nog ijs na of dronken een borreltje.

• Kerstavond:
’n Lekker kop soep en salade met hierna koffie.
Er was wel een klacht dat de koffie aan het eind
koud was maar dat was maar een klein pro-
bleempje. Verder was het prima, zeer geslaagd.

• Bezoek Elburg:
Heel mooie dag, prima overvloedige broodmaal-
tijd en ’s avonds bij de Plok een warm en koud
buffet. Het eten was lekker en er was meer dan
genoeg.

• Avondje juffrouw Tok:
Lekker kip piri piri van de houtskoolgril met verse
frites en heerlijke salade en koffie met bonbon na.

• Fietstochtje Doesburg:
Tot slot heerlijk zuurkool eten met ribbetjes en
worst bij Bennie Schennink in de schuur, gekookt
door de leerlingen van Ine Essing.

• Eten bij mevrouw Teunissen in Wehl:
Mevr. Teunissen was zo blij met de gewonnen
pannenset tijdens een Bingo dat ze het bestuur
uitnodigde om bij haar te komen eten. Het
smaakte voortreffelijk.

• Na een golfmiddag:
Het eten was lekker, de kok kon het bijna niet
aangesleept krijgen, zoveel werd er naar binnen
gewerkt.

• Kerstavond 21.12.1999…
Kennis gemaakt met de nieuwe eigenaar en op-
volger van Sjaak. Het buffet was weer als van
ouds met heel lekkere hapjes en prima verzor-
ging. Buikjes rond en ook nog aan de minder be-
deelden in de maatschappij gedacht.

Dit waren zo maar enkele voorbeelden, waaruit
blijkt dat de verenigingsleden eten, drinken en
gezelligheid ook belangrijk vinden.

Veel genoten van lekkere hapjes en goed eten en
drinken werd ook altijd gedaan tijdens de vrouwen-
bond-avonden en feesten in zalencentrum van
Bindsbergen.
Met Sjaak en Gerrie was het altijd goed zaken doen,
met af en toe een klein dipje dat dan snel weer ver-
holpen werd.
Bij hun afscheid hebben ze de vrouwenbond hfl. 250
gedoneerd als blijk van bijzondere dank voor de pret-
tige samenwerking en de goede contacten.

Bestuurswisseling

Inmiddels hadden zich weer enkele bestuurwisse-
lingen voltrokken. Thea Schenning-Bremer nam de
plaats in van Nel Lankhorst die met haar nieuwe
partner Hennie Roolvink NieuwWehl ging verlaten.
In de jaarvergadering op 24 januari 2000 nam
Annie Hendriksen met een ruime meerderheid der
stemmen de plaats in van de aftredende en niet
meer herkiesbare Dinie Teunissen.

Maria Smits Lukassen nam de functie van voorzit-
ster over, Thea Jansen was de secretaresse, Riet
Derksen penningmeesteres, Thea Schenning en
Annie Hendriksen waren bestuursleden.

In het jaar 2000 bestond de Nieuw-Wehlse paro-
chie Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bij-
stand 75 jaar.

Een van de laatste initiatieven van Geestelijke Advi-
seur en pastoor van NieuwWehl, pater Hoeben, was
het organiseren van dit jubileum samen met alle
grote Nieuw-Wehlse verenigingen.

Uiteraard behoorde hiertoe ook de R.K. Vrouwen-
bond.

Door het opgerichte feestcomité ‘75 jaar Maria pa-
rochie’, werd besloten dat elke vereniging in Nieuw
Wehl een eigen activiteit zou organiseren en be-
hulpzaam zou zijn bij gezamenlijke grotere acties
zoals uitvoering in onze R.K. Kerk door het Ettens
mannenkoor en de grote plaatselijk loterij actie.

Het batig saldo van deze evenementen zou ten
goede komen aan de renovatie van het Parochie-
park.
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De vrouwenbond had de organisatie op zich geno-
men van een wandel- en spelentocht binnen de pa-
rochie, voor het gehele gezin.
Aan deze wandeltocht werd door veel parochianen
deelgenomen.
Onderweg waren er competitieve spelletjes te doen
en werd er op verschillende locaties gezorgd voor
enkele consumptie’s en bij terugkomst kon iedereen
op het schoolplein ‘n broodje hamburger nuttigen.

Na een niet te strenge jury-beoordeling werden
mooie prijzen uitgereikt aan de op de eerste drie
plaatsen geëindigde families.
Iedereen was zeer tevreden en voldaan en gaven te
kennen dat zo’n tocht voor herhaling vatbaar was.

Pater Hoeben mocht helaas deze feestelijkheden
niet meer meemaken en overleed datum 6 januari
2000 in zijn geliefde parochie alwaar hij onder een
geweldige belangstelling eervol ter aarde is besteld
op het R.K. Kerkhof. Deze plechtigheid was mede zo
indrukwekkend omdat bijna alle parochianen aan-
wezig waren en de volledige schutterij de Eendracht
acte de presence gaf, omdat pater Willy bescherm-
heer was van hun vereniging.

Pater Hoeben was de laatste
Geestelijke Adviseur van de
R.K.Vrouwenbond.

Door het feestcomité werd
besloten ter nagedachtenis
aan hem een gedenkzuil te
plaatsen in het Parochiepark.
Om de gedenkzuil werden
tevens de namen van alle
Nieuw-Wehlse pastoors bijge-
schreven.

40 jaar R.K.Vrouwenbond
Na deze drukke periode brak er weer een jaar aan
waar door het bestuur alle zeilen moesten worden
bijgezet. Datum 6.11.2001 was de dag dat het
40 jaar geleden was dat de R.K.Vrouwenbond
werd opgericht en 24.11 moest de feestelijke
dag worden gevierd.

’s Middags werd begonnen met een viering, na een
begroeting door voorzitster Maria Smits-Lukassen,
ging pastoor ter Voort voor en werd de muzikale om-
lijsting verzorgd door het dames- en herenkoor, die
in de notulen werden gecomplimenteerd met de
woorden: ‘ze zongen GEWELDIG!’
Er was veel werk verzet om de dienst te laten sla-
gen. De kerk was door de ‘bloemendames’ prachtig
en stijlvol versierd en de misboekjes waren feestelijk
samengesteld.

Na de de H.Mis begon in het Hof van Ni’j Wèèl een
druk bezochte receptie welke in goede banen werd
geleid door het ontvangstcomité onder leiding van
Lies Breuk (Annelies Reuling).
Op een humoristische maar stijlvolle manier wer-
den de genodigden naar de bestuurstafel geleid om
het bestuur te feliciteren met het 40-jarig bestaan
van de R.K.Vrouwenbond.
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Diverse sprekers, waaronder burgemeester van den
Boorn kwamen de vereniging de hemel in prijzen tij-
dens deze ontspannende receptie waarin ook de
dames werden gehuldigd die 40 jaar lid waren.
Nadat het bestuur zich te goed had gedaan aan een
uitgebreid diner, voorgeschoteld door John Reesink,
de uitbater van het Hof van Ni’j Wèèl, begon om
19.30 uur de feestavond voor de leden met hun
partners.

Voor de pauze konden de aanwezigen genieten van
de zanggroep ‘Vals Plat’ uit Pannerden en na de
pauze gingen onder de muzikale noten van Jan
Scholten de beentjes van de vloer.

24 november 2001 een belangrijke dag, we bestonden 40 jaar.
En na veel vergaderen en voorbereiden was het programma klaar.
Eerst met zijn allen naar de kerk, voorgegaan door pastoor ter Voort.
Het was een mooie viering, goed gezongen en een preek zoals het hoort.
De kop was eraf en we togen naar John voor receptie en voortgang van het feest.
Het liep goed en de mensen die waren uitgenodigd zijn allemaal geweest.
De escort dames met aan het hoofd Lies Breuk deden alles goed begeleiden.
Wat soms tot rare dingen en hilariteit leidde.
De bezoekende gasten werden vriendelijk aan de arm genomen.
Zelfs onze burgemeester kon er niet aan ontkomen.
Ook werden enkele dames in de bloemetjes gezet...
ze waren veertig jaar trouw lid.
Ze zijn nog heel wat mans, echt dames met pit.
Na de receptie bleef ’t bestuur eten bij John.
Nog even napraten en hoe leuk het wel niet was.
We hebben zelf afgerekend, dus niet uit de kas.

Ook ’s avonds was het een gezellige boel
met voor iedereen wat en dat was ook ons doel.
Het optreden van ‘Vals Plat ’ liep als een trein.
Ze hadden prachtige liedjes en voordrachten, het was heel fijn.
Jan Scholten zorgde voor een mooie afsluiting van dit jubileumfeest.
Dames we kunnen tevreden zijn, het is hartstikke mooi geweest.

40 jaar
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Door de gemeente Wehl werd jaarlijks een com-
pliment uitgereikt aan verenigingen die veel be-
tekende voor de gemeenschap.
In het jubileumjaar 2001 werd het Lokaal
Compliment uitgereikt aan de Vrouwenbond, als
blijk van waardering voor hun positieve inbreng
in de samenleving van Wehl en Nieuw Wehl.

Na het veertig-jarig jubileum werd de draad
weer vol elan opgepikt en koerste men rich-
ting het volgende grote jubileum.

Rietje Precies

In het jaar 2001 werd intern in het bestuur de
functie van penningmeesteres gewisseld.
Riet Derksen gaf de kas over aan Thea Schenning.

Riet was een ‘Rietje Precies’ met het maken van de
kasverslagen. Ze schreef alles zo netjes op papier dat
het leek alsof de verslagen door Misset in Doetin-
chem waren gedrukt.
Geen cent ging er bij de vrouwenbond verloren en
veel guldens werden voor 1.1.2002 binnengehaald
bij de Wehlse verenigingsraad en diverse sponsoren
waaronder de RABO bank Wehl.
De vrouwenbond is altijd duidelijk, overzichtelijk en
verantwoord omgegaan met het geld van de leden.
De jaarlijkse kascontroles door de leden waren dan
ook altijd een formaliteit om de penningmeester te
dechargeren.

In een balans van 1997 uit die tijd is duidelijk te
lezen en te constateren dat de ‘vrouwenbondboek-
houding ’ transparant werd voorgelegd aan de leden.

Thea Schenning viel de eer te beurt om de finan-
ciën om te stellen van guldens naar euro’s in januari
2002 en het bestuur vertrouwd te maken met deze
verandering.

Dit was een grote economisch ingreep en heeft
maatschappelijk voor grote veranderingen gezorgd.

Ouderenzorg

De zorg voor de ouderen onder ons kreeg steeds
meer de aandacht waar ze recht op hadden naar een
arbeidsintensief en soms zwaar leven.
Het bestuur besteedde hieraan veel aandacht en di-
verse avonden werden belegd met als thema ge-
zondheid en verzorging.

Mevrouw José Musch, thuiszorg-manager, kwam
een avond verzorgen met verhalen uit de praktijk.
Ze vertelde boeiend over haar werkkring en de ge-
zondheidszorg die in 5 pakketten was verdeeld: de
jeugdzorg, de kraamzorg, uitleenzorg, maatschap-
pelijke zorg, sociale zorg en de thuiszorg.

Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk dat de
meeste vragen werden gesteld over de thuiszorg:
waar kun je je melden en welke maten van zorg
kun je krijgen?
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In het jaarverslag gaf de voorzitster Maria Smits het
als volg weer:

We kregen een goed beeld van service en zorg
die de thuiszorg kan geven.
En dat mensen thuis met hulp nog redelijk
goed kunnen leven.
Want uiteindelijk gaat het ons allemaal aan,
wanneer je begint te klungelen dan hoef je er
niet alleen voor de staan.

Een leerzame middag werd op initiatief van opticien
Evers uit Doetinchem gehouden door een excursie
naar Essilor in Zevenaar, een bedrijf dat is gespeci-
aliseerd in oog- en optische artikelen.

Mevrouw Everlyn Straatman van Sensire kwam
voorlichting geven over gezondheidszorg en voeding.
Het werd een leerzame avond vol met advies over
gezond eten door juiste voeding.

Vooral niet te vet...

Het was beter dat je halfvolle producten op tafel zet.
Anders slibben de aderen dicht en krijgt men ongemak,
zere gewrichten en de broek zit te strak...

Dr. Van Iersel, werkzaam als vaatchirurg in het Slin-
geland kwam hierna nog een uitleggen dat gezond
eten en leven beslist de aandacht moet krijgen die
nodig is.
Hij maakte dit duidelijk aan de hand van dia’s en ad-
viseerde alle aanwezigen veel te bewegen en te spor-
ten om het lichaam in goede conditie te brengen en
dat roken dodelijk was voor de gezondheid.

Aandacht aan de zieke medemens

Zeer indrukwekkend was de avond waarop de
‘Stichting Vrienden van Sravana’ kwamen vertellen
over hun oppasdienst en vrijwillige terminale zorg.
Er zijn thuis mensen die 24 uur per dag zorgen voor
een partner of familielid met dementie of een chro-
nische ziekte. Dit kan een erg zware taak zijn,
daarom is ter ondersteuning van deze mensen, de
mantelzorgers, een vrijwillige oppasdienst.
Als de laatste zorg thuis heel zwaar wordt en soms te
zwaar is kan men een beroep doen op de onder-
steunende zorg van de terminale thuiszorg of kan er
gebruik worden gemaakt van gasthuis Sravana.

Er werd een ontroerende indruk opgedaan en met
respect voor de inzet van alle mensen die deze hulp
verlenen werd deze avond afgesloten.

Aandacht aan de zieke medemens en de sociaal
zwakkere in onze maatschappij wordt niet vergeten
op de jaarlijkse kerstavonden.
Bij de voorbereiding voor het kerstfeest worden tra-

ditioneel door enkele bestuursleden met medewer-
king van enkele vrijwilligers o.a. Riet Derksen, Thea
Jansen en Irene v.d. Korver de kerstbakjes gemaakt.
Meestal is dit een feestdag apart voor de makers. Op
diverse locaties wordt deze ‘kerstbakkenfabriek’ in-
gericht.
Nadat de bakjes gedurende de kerstavond dienst
hebben gedaan als sfeerbepalers worden ze na af-
loop onder de leden verloot waarna ze bij de win-
naars thuis vol trots en bewondering in de
huiskamer worden gezet.

Brandgevaarlijk

Op een van de avonden ging het minder met de
kerstversiering in de zaal. Eigenaar John Reesink
ging samen met de Wehlse brandweer de puntjes op
de i zetten en verbood alle brandbare versierselen.
Alle bakjes, resultaat van een dag noeste arbeid,
mochten niet worden getoond en moesten de zaal
weer uit. De oude VW bus van Maria Smits diende
als tijdelijk opslag en de pronkstukken konden na
sluiting door de winnaars aan de bus worden opge-
haald.
Het werd door dit geharrewar toch een gezellige
kerstavond met een gedwongen kerstmarkt met één
‘kerstbakken’ kraam.

Tijdens de jaarvergadering 2003 trad Maria
Smits Lukassen af en werd opgevolgd door Wil-
lemien Arends-Gasseling.

Dit was tevens de laatste bestuurswisseling die
plaats had in het vroegere zalencentrum van van
Beek, waarvan de naam later onder de eigenaar
Sjaak van Bindsbergen veranderde in het Hof van
Ni’j Weel.
Nadat de laatste eigenaar John Reesink het bedrijf
niet langer kon uitbaten werd het pand verkocht aan
een Wehlse onroerendgoed-ondernemer.
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Vlak na de overdracht brandde het ‘hart van het
dorp’ datum 21 augustus 2004 om 14.30 uur tot de
grond toe af.
De oorzaak is nooit duidelijk geworden, maar dat het
niet door de kerstbakjes is gekomen moge duidelijk
zijn, gezien de tijd van het jaar.

Nieuwe thuislocatie

Het nieuwe gemeenschapcentrum ‘de Horst’ werd
vanaf nu de nieuwe locatie, waar het door de goede
samenwerking met Jan en José goed toeven is.

Bij de eerste bestuurswisseling in 2004 in de
nieuwe thuislocatie waren Thea Jansen en Riet
Derksen aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur
had er zelf veel werk van gemaakt om twee nieuwe
kandidaten te zoeken en te vragen.
Paulien Severt-Kersten en Cecilia Hidajat-Sulindra
werden onder luid applaus tot nieuwe bestuursle-
den gekozen.

Het nieuwe bestuur zette zich met alle eer en glorie
in voor ‘hun’ vrouwenbond en ze hadden een hecht
en gezellig groepje.

Het was dan ook een verdrietige tegenslag, toen ze
te horen kregen dat de gezondheid van collega-be-
stuurslid Thea Schenning-Bremer afnam.
Thea overleed datum 28 september 2009 op 60 ja-
rige leeftijd. Haar vriendelijkheid, kennis en be-
scheidenheid heeft bij iedereen een grote leegte
achtergelaten.
Door het plotselinge verlies van Thea moest er naar-
stig gezocht worden naar een nieuwe penningmees-
teres. Totdat er een nieuwe kandidaat werd
genomineerd en gekozen, vond het bestuur Riet
Derksen-Lamers bereid om tijdelijk deze functie te
bekleden.

Het leven in een kleine gemeenschap betekent dat
de inwoners van nabij vreugde en verdriet meema-
ken van mensen die we goed tot heel goed kennen.
Vooral het verdriet is soms moeilijk te accepteren,
met name als het om jonge mensen gaat. Mensen
waarmee we veel zijn omgegaan als familielid, in de
buurt, in een vereniging of gewoon als goede kennis.

Wanneer we geboren worden staat al vast dat we
op een keer het aardse voor het hiernamaals zullen
moeten verruilen. Maar als het eenmaal zo ver is,
is het soms moeilijk te accepteren.

Geloven, vroeger en nu

Tijdens een avond was pastoor Ben Aarsen uitgeno-
digd als gast om met elkaar van gedachten te wisse-
len met als thema ‘Geloven, vroeger en nu.’
Op deze avond werd er een vraag gesteld door een
van de aanwezigen over ongedoopte overleden ba-
bytjes van jaren terug, die niet in gewijde grond be-
graven mochten worden.
(Hun grafjes kwamen toen, zoals in meerdere paro-
chies, achter de zogenaamde Calvarieberg te liggen.)

Hiermede werd een zeer gevoelig en emotioneel on-
derwerp aangesneden. Pastoor Aarsen gaf op een
respectvolle en meelevende manier weer dat hij
goed de pijn en het onbegrip begreep bij de moeders
die dit hebben moeten meemaken.
Hij steunde dan ook volledig het initiatief van de
moeders, verenigd in de R.K. Vrouwenbond Nieuw
Wehl, om een gedenkteken te plaatsen op het
R.K.Kerkhof in Nieuw Wehl.

Hopelijk kunnen velen van ons hierdoor
deze ‘vergissing’ uit vroegere jaren als-
nog een plaatsje geven.

September 2009 werd dit gedenkte-
ken ingewijd onder grote en emotio-
nele belangstelling.
Een gedenkwaardig en moedig initia-
tief van de Nieuw-Wehlse vrouwen.
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50 jarig bestaan
Het vijftig jarige bestaan van de vrouwenbond
naderde met rasse schreden en nu al moesten er
summiere plannen worden gesmeed en finan-
ciële bronnen worden aangeboord om de dag van
jubileum te kunnen bekostigen.
Vergaderingen werden belegd, oud bestuursle-
den kwamen bij elkaar, met Fatima werd over-
legd. Kortom er was extra werk aan de winkel.

Uiteraard moest het bestuur nog steeds worden aan-
gevuld met een nieuwe penningmeesteres.

De nieuwe kandidaat die door het bestuur werd ge-
nomineerd en in 2009 ad interim al werd toege-
voegd, was Marjan ter Heerdt-Teunissen. Zij werd
tijdens de jaarvergadering 25 januari 2010 door
alle aanwezigen officieel gekozen als nieuw be-
stuurslid.
Met de verkiezing van Marjan was het bestuur weer
compleet en kon men met frisse moed beginnen aan
de voorbereidingen op het 50-jarig bestaan van de
vereniging.
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De samenstelling van het jubileumbestuur is als volgt:

Voorzitster: Mevr. Willemien Arends-Gasseling, Doesburgseweg 52, 7031 HR Nieuw Wehl,
tel. 0314-681703

Secretaresse: Mevr. Cecilia Hidajat-Sulindra, Horststraat 3, 7031 HM Nieuw Wehl,
tel. 0314-682212

2de secretaresse: Mevr. Paulien Severt-Kersten, Beemsterweg 6, 6998 CG Laag-Keppel,
tel. 0313-476044

Penningmeesteres: Mevr. Marjan ter Heerdt-Teunissen, Hoekhorsterweg 12, 7031 HT Nieuw Wehl,
tel. 0314-680690

Bestuurslid: Mevr. Annie Hendriksen-Poodt, Nieuwe Kerkweg 48, 7031 HJ Nieuw Wehl,
tel. 0314-681534



Om een groot en belangrijk jubileum te organiseren
samen met alle trouwe leden wel of niet met hun
partners, met alle overige verenigingen zoals veel
zuster- en plaatselijke verenigingen en met veel an-
dere belangrijke mensen is uiteraard geld nodig.

Met dank aan het Dividendfonds van de

Rabobank kreeg de vrouwenbond een

bedrag geschonken van € 4.000,- en de

gemeente Doetinchem doneerde een

incidentele subsidie van € 1.000,-.

Met deze financiële bijdrage was het bestuur bij-
zonder vereerd, enerzijds omdat hieruit erkenning
en waardering blijkt en anderzijds omdat men alle
leden iets kan bieden als dank voor hun lidmaat-
schap en hun trouwe bezoek aan de ‘vrouwenbond-
avonden’.

Ook werd van de gastvrijheid van Fatima en de inzet
van hun horecapersoneel, dankbaar gebruik ge-
maakt.

De doelstelling van het huidig bestuur was, dat dit
feest er toe zou moeten leiden dat de R.K.Vrouwen-
bond Nieuw Wehl de waardering krijgt die ze ver-
dient omdat er samen met de leden een gezonde,
gezellige, bloeiende en niet meer weg te denken ver-
eniging tot stand is gekomen.
Ze willen dit nog eens tot uiting brengen in het vol-
gende gedicht.

Wij kijken 50 jaar terug...

Naar wat door vrouwen is opgericht
Naar wat door vrouwenhanden is gedaan
Naar wat we hadden willen doen
Naar wat ons ideaal was
Naar wat binnen ons bereik was
Naar wat niet werd bereikt
Naar allen die ons voorgingen
Naar veel beleefd plezier
Naar veel gezelligheid.

Wij kijken vooruit, naar de horizon…

Naar een sterke krachtige vereniging
Naar vrouwen die blijven streven, sterk te zijn
Naar de veranderende maatschappij
Naar het alert blijven
Naar het leren uit het verleden
Naar veel ontspanning
Naar veel liefde geven, maar ook ontvangen
Naar het vooruit zien,
Naar het streven naar een sterke Vrouwenbond
Naar het open en er midden in te staan.

Dan verdienen wij allen ’n gouden lijst om
ons heen.
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Het bestuur en leden zijn vooral trots
op de jubilarissen die 50 jaar lid zijn
van de vereniging.
Op onderstaande foto, gemaakt door
Geert Essing tijdens een gezellige mid-

dag bij voorzitster Willemien, de trotse jubilarissen:

Mieneke Nibbeling,
Fiet Reulink,
Annie Simons,
Annie van Straaten,
Betsie Lukassen,
Rieki Nibbeling
en Mies Haagen.

Met respect voor de pioniers van de eerste uren en
dankbaarheid aan en waardering voor alle overleden
bestuursleden en leden zal dit jubileum de boeken
in moeten gaan als:

‘n Fantastisch jubileumfeest,

georganiseerd door een fantastische

vrouwenvereniging..!
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Paulien Severt

Bij de voorbereiding over de inhoud voor dit jubileumboekje werd me gevraagd om vanuit het be-
stuur mijn verhaal op papier te zetten. Toen ik in 2001 in Eldrik kwam wonen, las ik in de krant:
Nieuw Wehlse vrouwenbond viert haart 40-jarig jubileum.
Omdat wij vanuit Eldrik om Nieuw Wehl zijn georiënteerd en ik verder niemand kende, leek het
mij leuk om van deze vereniging lid te zijn.
In 2002 heb ik me aangemeld en voor dat jaar vond ik ’t programma boekje interessant.
Door deze avonden met regelmaat te bezoeken, duurt het niet lang, je leert in korte tijd al heel veel
dames kennen.
Ik was dan ook snel ingeburgerd, mede dankzij ’t dameskoor waar ik inmiddels ook lid van was
geworden. Ik volgde dan ook de vrouwenbond met belangstelling en ik vond deze club erg gezellig.
In de herfst van 2003 werd ik benaderd om deel te nemen in het bestuur. Eigenlijk wilde ik me eerst
’n beetje orienteren, maar door ik vrije tijd over had, heb ik toegestemd.
In januari 2004 in de jaarvergadering werd ik met algemene stemmen gekozen en tot vandaag nog
geen spijt van bestuur, waar tijd is voor ’n lach, maar waar ook serieus met elkaar wordt gewerkt
en van gedachten wordt gewisseld. In ’t algemeen zijn de leden erg attent, dit blijkt als zij de waar-
dering uitspreken voor het werk dat het bestuur besteed aan de voorbereidingen en het organise-
ren van activiteiten zoals fietstochtjes, ’t jaarlijkse uitstapje en vooral ’n geslaagd jaarprogramma.
Dit bevorderd het enthousiasme voor het gehele bestuur. Dus houden zo.

Hierbij wil ik mijn medebestuursleden en alle leden van de R.K.Vrouwenbond van Harte Felicite-
ren met het 50 jarig jubileum.

Hierbij spreek ik de hoop uit dat onze vereniging zo gezond mag blijven, zodat er nog vele jubileums
mogen volgen.

Paulien

Anny Hendriksen

Op een woensdagmorgen kreeg ik bezoek van Riet Derksen samen gezellig ’n kop koffie gedronken,
daarna kwam Riet met de vraag of ik het bestuurlid v.d. Vrouwenbond wou worden.
Die vraag had ik nooit verwacht, het antwoord was daar moet ik eerst goed over nadenken.
’n Paar weken later kwam Riet terug voor het antwoord. Goed over nagedacht als iedereen ‘nee’ zegt
dan kan er geen vereniging bestaan.
Het antwoord was ja en deel zal nemen in het bestuur.
Riet blij.
Als bestuurslid heb ik ervaren dat je goed met elkaar moet samen werken, overleggen, afspraak
maken enz. en verantwoording nemen.
In het bestuur moet je altijd zorgen dat er een goed harmonie is, goede contacten ook met de leden
en gezelligheid daar ontbrak het bij ons niet aan.
De vergaderingen worde goed bezocht, als er activiteiten zijn wordt er met een grote groep aan deel
genomen. Als lid van het bestuur geeft dat een warm gevoel, ’n goede waardering voor al het werk
wat je doet voor in club zoals onze Vrouwenbond.
Naar de toekomst gezien hoop ik dat er nieuwe leden er bij komen dat er altijd goede contacten blij-
ven en gezelligheid voor de leden en het bestuur.

Anny
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Betsy Helmink

Mijn herinneringen aan de R.K.Vrouwenbond.

2 Januari 1979 zijn wij in Nieuw Wehl komen wonen, we hadden nog nooit van Nieuw Wehl ge-
hoord, maar hebben het dorp meteen in ons hart gesloten.
Onze jongens speelde toen met de kinderen van de Fam. Sweers en door hen leerden wij het wel en
wee van deze mooie gemeenschap kennen.
Wij voelden ons al snel thuis en daarom besloot ik in het jaar 79-80 lid te worden van de R.K.Vrou-
wenbond, dit was voor mij een welkome afwisseling in mijn drukke werkzaamheden en daardoor
werd ik al gauw eigen met het dorp.
Op een avond begin September werd ik gebeld door Maria Smits, met de vraag of ik niet in het be-
stuur wilde plaatsnemen, Dinie Reijmer wilde het bestuur verlaten, ik weet niet meer of ik hier lang
over na moest denken, maar ik heb wel ja gezegd omdat ik het wel een uitdaging vond en zo ben ik
dan 28 September in het bestuur gekomen.
Ik weet nog dat wij bij de toen voorzitter Riet Volman thuis vergaderden in de keuken het was er al-
tijd warm en gezellig, alleen Riet fokte toen keeshondjes en die zaten ook in de keuken en soms moest
Riet tegen de hondjes zeggen dat ze stil moesten zijn omdat wij zelf ook wel eens wat te keffen had-
den.
We hadden toen een leuk bestuur, daar bewaar ik nog steeds fijne herinneringen aan ieder had zijn
eigen taak en we hadden maar weinig meningsverschillen.
Januari 1986 trad Riet Volman als voorzitter af en mocht ik haar taak overnemen, we zaten toenmid-
den in de voorbereidingen van ons 25-jarig bestaan, dit was een mooi feest en als voorzitter mocht
ik diverse dames een beeldje overhandigen als blijk van hun 25-jarig lidmaatschap.
Wij zijn die dag begonnen met een H. Mis, daarna een receptie bij van Beek en ‘s avonds waren ook
de mannen uitgenodigd en hadden we een optreden van Drika en Geitjan. Ook de fam. Reulink
kwam in actie en lieten zo diverse dingen die wij in de afgelopen jaren op het programma hebben
gehad de revue passeren het was een mooi feest.
Maria Smits en ik hebben ons toen hard gemaakt om subsidie te krijgen van de Wehlse Verenigings-
raad, die mochten elk jaar subsidie uitkeren aan de Welhse verenigingen, maar omdat wij niet aan-
gesloten waren bij de K.P.O kwamen wij daar niet voor in aanmerking.
Na een goed gesprek te hebben gehad en ons aangesloten hadden bij de K.v.K. kregen we toch subsi-
die, de bedragen waren 10 gulden voor elk in de Gemeente Wehl wonend lid en 33 procent huursub-
sidie voor de zaal-accommodatie, dat hadden we toen maar mooi binnengehaald.
De programma’s werden door de nodige vrijwilligers in huisvlijt gekopieerd dat scheelde allemaal in
de kosten.
In 1991 mochten wij toen ons 30-jarig bestaan vieren, ook daaraan heb ik mooie herinneringen,
echter te veel om op te noemen.
Veel bekende Nederlanders hebben we in de loop der jaren op bezoek gehad o.a. Majoor Bosshardt, Arie
v.d. Lucht, Piet Steltman en wat dacht U van de 2 homofielen jongens.
Een keer is het bestuur in zwaar weer terecht gekomen en wel 14 Maart 1988 we hadden toen Mevr.
Van Amsberg laten komen die ons kwam vertellen over “Erotiek is ons allen aangeboren”. Ik weet niet
of de toen wat oudere dames dachten dat dit een ziekte was of zo, er was een opkomst van ca. 80
dames en dat was veel gezien dat het een gespreksavond was, maar Mevr. Van Amsberg gaf op scho-
len voor het voortgezet onderwijs seksuele voorlichting en wij dachten dat wij wel eens mochten
weten wat zij onze kinderen allemaal vertelde, het was een beladen onderwerp en de andere dag
waren er geen 80 dames aanwezig geweest maar ik geloof wel 300, ja dat gaat zo in een klein dorp.
We hebben de motie van wantrouwen overwonnen en kregen zelfs de avond daarop een pluim op de
hoed gestoken dat we dit aandurfden want de katjes moesten niet altijd in het donker worden ge-
knepen.
Tot slot wil ik de Besturen die na mij zijn gekomen bedanken dat ze zich zo hebben ingezet voor de
vereniging zonder jullie hadden wij deze mijlpaal niet gehaald.
Het huidige Bestuur en alle leden wil ik van harte feliciteren met deze dag en spreek de wens uit dat
er nog wat nieuwe leden bijkomen zodat wij over tien jaar het 60-jarig jubileum kunnen vieren.

Nieuw Wehl 2010

Betsy
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Cecilia Hidajat

Ik ben lid van de vrouwenbond vanaf 2001

“Het is een eer dat je gevraagd wordt om in het bestuur te zitten van de vrouwenbond”, zei Erwin
mijn man.
“Ja, ik heb er nu wel de tijd voor en wil ook iets doen voor de vrouwen in Nieuw Wehl.”

In het begin is het onwennig en je kijk eerst altijd de kat uit de boom, tenslotte ben ik hier ‘een im-
portmens’.

Ik heb nog nooit iets voor een organisatie gedaan, altijd maar ‘gewoon’ lid geweest. Nu moet je toch
wat mee denken en meeregelen voor de leden.
We hebben een goede verstandhouding en goede samenwerking binnen het bestuur en dat vind ik
toch wel fijn.

Wij zijn goede vrienden van elkaar geworden en ik ken nu al ongeveer 100 Nieuw-Wehlse dames.

Cecilia

Dinie Teunissen

Mijn naam is Dinie Teunissen.

De voorzitster kwam met het verzoek om een stukje te schrijven over de jaren dat ik in het besuur
heb gezeten.
Nel en ik waren de opvolgers van Riet en Bets die toebdertijd uit het bestuur traden. Samen met
Thea Riet Maria Nel en ik gingen we verder, het klikte heel goed tussen ons.

De vergaderingen waren meestal bij Thea. De heerlijke geur van door haar zelf gebakken taart of
koek kwam ons tegemoet.
De eerste jaren was Nel onze voorzitster. Bij haar vertrek naar elders werd Maria onze voorzitster
en kwam Thea Schenning bij ons in het bestuur.
Het was elk jaar weer een hele klus om het programma rond te krijgen. Taken verdelen, wie belt
wie enz.enz.
Alles bevestigen en hopen dat het nieuwe programmaboekje weer in goede aarde viel bij de Nieuw-
Wehlse vrouwen.

Zo gingen wij als bestuur samen de jaarlijkse fietstocht uitzetten. Een erg leuke bezigheid, we
namen koffie en iets lekkers mee. Maar ook een pittig drankje…we zagen een bankje en we von-
den dat we er aan toe waren om de fles met het lekkere drankje maar eens open te maken!!
Maar we waren een beetje dom, de glaasjes hadden wij vergeten!! Toen hebben we van de nood
maar een deugd gemaakt, plastiek bekers hadden we toch?
Het werd een gezellige middag!!

Al met al een leuke periode die ik zeker niet had willen missen.
Zo ben ik nog steeds lid van deze bloeiende vereniging.

Dinie
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Diny Lebbink-Bremer.

De voorzitster heeft me gevraagd een stukje te schrijven over mijn herinneringen aan de tijd als
bestuurslid van de vereniging.
Mijn gedachten gaan zo’n veertig jaar terug. In 1970 ben ik getrouwd met Theo Reijmer en we gin-
gen wonen aan de Nieuw-Wehlseweg, tegenover de kerk.
Kort na ons huwelijk kwam mevrouw Fiet Reulink-Arends vragen of ik ook lid wilde worden van
de Vrouwenbond. Van dit lidmaatschap heb ik geen spijt gehad. In 1972 werd ik gekozen in het be-
stuur, eerst als lid en daarna jaren als secretaresse. Het was een gezellige tijd.

De bestuursvergaderingen waren bij de voorzitster thuis. Toen ik als jonge moeder meer aan huis
gebonden was werden de bestuursvergaderingen vaak bij mij thuis gehouden. Zoals ik me kan
herinneren liepen deze vergaderingen goed, maar ook heel gezellig.
Het was een leuke afwisseling van de dagelijkse beslommeringen. Steeds weer proberen om een
goed afwisselend programma samen te stellen. Een programma waarin ontspanning en goede spre-
kers elkaar afwisselde.
Het was een tijd, waarin de televisie in steeds meer huiskamers aanwezig was, dus moesten we wel
goed ons best doen, dat de leden ons programma ook interessant genoeg vonden.

Zo was er op een van de avonden een politiebeambte uit Nijmegen als spreker. Het onderwerp was
zedendelicten en drugs. Het was heel interessant wat hij ons allemaal te vertellen had. Het was heel
stil in de zaal. Na afloop was de voorzitster nog erg onder de indruk van zijn verhaal, ze hakkelde
en zocht naar woorden om hem te bedanken en zei letterlijk: “Bedankt voor deze fijne avond en doe
de groeten thuis!”

We zitten nu inmiddels in 2011, de tijd is niet stil blijven staan. Via de media en internet is het
zo gemakkelijk om de nodige informatie te verkrijgen.
Het lukt de Vrouwenbond van Nieuw Wehl nog steeds om de leden te boeien met hun programma.
Geweldig!!

Van harte gefeliciteerd met dit jubileum en nog veel succes.

Diny

Riet Volman-Hageman.

De 17 jaar dat ik in het bestuur bracht natuurlijk, net als voor iedereen, het nodige werk met zich
mee. De saamhorigheid en de gezelligheid onder elkaar waren zo goed dat je de tijd er met plezier
voor vrij maakte.
Iedereen kon zijn mening geven in een goede harmonie en zonder schieve gezichten, iedereen stond
klaar voor elkaar en samen maakten wij er wat van.
Velen zullen zich natuurlijk mijn slotwoord herinneren: “Geloof zij Jezus Christus”. Wij hadden dat
van huis uit zo meegekregen.
Bij ons was het ook: ‘aan taofel blieven zitten totdat er gebid is’.
Wij hebben bekende en kundige mensen uitgenodigd zoals majoor Bosshart en schrijver Kortooms.

Het was een leuke tijd en onze inzet en het trouw zijn van onze leden aan de R.K. Vrouwenbond
Nieuw Wehl hebben er toe bijgedragen dat de vereniging baanbrekend werk heeft gedaan in onze
gemeenschap en nog steeds bestaansrecht heeft.

Ik gun de vereniging nog een goede voortzetting met dank aan alle leden en vooral bestuursleden
die er toch maar de tijd voor vrij moeten maken.

Veel voorspoed en Gods zegen.

Riet
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Fiet zou jij ook ’n stukje willen schrijven als oud bestuurslid bij ‘t 50-jarig bestaan
van de Vrouwenbond?

Fiet Arends-Reulink

Ja hoor! Dus bij deze.

Was het nodig dat er een Vrouwenbond opgericht moest worden: Neen!
Toch werd dit plan doorgevoerd, en door de loop der jaren is deze keuze beslist een goede gebleken.
Jaartallen en datums liggen er ter inzage maar de opzet en de gemeenschapzin hebben bewezen dat
onze Vrouwenbond voor velen een verrijking was om onderlinge contacten en vriendschappen te
verstevigen.
Ook waren de avonden leerzaam. De opkomst was goed. Met een klein aantal begonnen zijn we uit-
gegroeid naar ruim honderd leden. Dat in deze tijd waar de meningen zo vaak uiteenlopen, en
men niet gebonden wil zijn, maar de saamhorigheid stond steeds hoog in het vaandel.
Op eenvoudige gemoedelijke wijze werd onze Vrouwenbond in ons dorp gerespecteerd en gewaar-
deerd.
De programma’s waren van dien aard en met ernst en humor gebracht, waarbij de inbreng van de
leden vaak hoog scoorden zodat ons aller beslommeringen van iedere dag met ’n lach konden wor-
den aanvaard.
Kortom we mogen bij dit alles dankbaar zijn, voor de rijke zegeningen die onze R.K. Vrouwenbond
ten deel is gevallen door die 50 jaren heen, en laten we met elkaar dit feest op gepaste wijze vie-
ren, ook met hen die ons voorgingen “zij rusten in vrede”.

Mijn dank aan U allen voor het gestelde vertrouwen in jaren en dagen,
Waar ik als Fiet ’n steentje aan bij mocht dragen.
Want het is toch ook niet zomaar niks,
Samen hebben we dit toch maar mooi gefikst.

Fiet

Zus Lieftogt

Eigenlijk is de herinnering aan de gehele vrouwenbond, incluis de periode dat ik in het bestuur zat,
er een van een fijne tijd.

Ik herinner mij nog het betalen van de contributie bij van Beek, bij opening van het nieuwe sei-
zoen. In de huidige snelle en moderne tijd gebeurt dit natuurlijk per bank, maar dan mis je wel
de gezellige morgen en de uitwisselingen van de laatste nieuwtjes.
Ook de onthulling van het prachtige vaandel in de kerk tijdens het 25-jarig bestaan heeft indruk
op mij gemaakt, evenals het gezamenlijk maken van de kerstbakjes bij Fiet in de schuur en op an-
dere plaatsen.
In 1988 zou de vereniging bijna een blijvende deuk oplopen omdat het thema erotiek werd behan-
deld.
Ik kreeg zelf een telefoontje van een boos lid dat zei:
“ Hoe durven jullie dit te doen. Met zo’n bestuur gaat de vereniging over de kop.”
De Heikant-vrouwen kwamen tijdens een jubileumavond met een vrolijk voordrachtje over dit ern-
stige onderwerp en hebben hierdoor de lucht geklaard en de deuk was weer weg,.
Ja, het was efkes niet leuk met die deuk.
Verder waren de vergaderingen bij Thea met de door Riet gemaakte cake met appels erin, niet te
missen.

Het was een plezierige tijd waarvoor altijd door iedereen de tijd werd gevonden ondanks de drukke
huishoudingen en de werkzaamheden rondom huis.

Ik wens de vereniging nog een voorspoedige toekomst.

Nolda Lieftogt
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Maria Smits-Lukassen

Als je al vanaf je 16e jaar in Nieuw Wehl leeft, werkt, trouwt en als je kinderen hier opgroeien kom
je vanzelf een keer aan de beurt om ergens voor gevraagd te worden in het belang van de gemeen-
schap.

Ik ben twee keer toegetreden tot het bestuur:
De eerste keer als gewoon bestuurslid en enkele jaren later ben ik opnieuw bestuurslid voor de pe-
riode van zeven jaar in de functie van voorzitster.

In de 1e periode ben ik door de overige bestuursleden goed en uitgebreid geïnformeerd over de men-
sen in Nieuw Wehl, met naam en toenaam. Dan leer je echt veel mensen kennen.
Een leuke en leerzame tijd.

Het nieuwe programma samen stellen was altijd weer een heel karwei, maar als het eenmaal klaar
was gaf het een goed gevoel.

We hebben vaak veel lol gehad na afloop van een vergadering. Even nakletsen onder het genot van
een wijntje.

Enkele voorvallen die mij zo zijn bij gebleven zijn o.a. een fietstochtje met een fatale valpartij. Al
fietsend in Angerlo met de hele groep was Doortje Kaal aan het uitleggen wie waar woonden, maar
ze vergat te kijken waar ze fietste en klats daar lag ze.
Volgens haar viel het wel mee en fietste gewoon verder, keiharde instelling! Enkele uren later kreeg
ze steeds meer pijn en tijdens het onderzoek in het ziekenhuis bleek ze haar arm gebroken te heb-
ben. Hoezo keihard?

Ook het incident met de kerstbakjes vergeet ik nooit meer. Alles op tafel gezet, toen moest alles er
weer af. Op last van de brandweer, zei John.
Nou dat heb ik nooit geloofd. Afijn, alles weer in mijn VW bus en na verloting konden ze de bak-
jes bij het naar huis gaan, aan de bus afhalen.

De mooiste anekdote vind ik nog steeds dat tijdens een uitstapje naar Duitsland iemand ziek werd
en wij met de handen in het haar zaten. Wat te doen?
Wim Arends bellen, want die was overdag thuis. Als een ziekebroeder op een ambulance scheurde
hij naar de Heimat om de patiënt op te halen.
Dit kostte ons niets maar de ‘reddende engel’ meer dan een halve dag. Dat is nou naaste liefde!
Wij gered, het reisje gered en Wim was er onverwachts toch efkes tussenuut.

Ik wens de vrouwenbond nog veel goede jaren en een gezond verenigingsleven .

Maria
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Riet Derksen

Een beknopte terugblik op 18 jaar bestuur als penningmeester van de Vrouwenbond.

Januari 1986 ben ik in het bestuur gekozen, en omdat ik nog niet meteen ja had gezegd toen ze me
vroegen was het de derde keer, en drie keer is scheepsrecht volgens gezegde.
Zeer merkwaardig was dat ik diezelfde avond de hoofdprijs won met de bingo, terwijl eerdere jaren
nog geen poedelprijs.
En zo werden we het eerste jaar meteen voor de leeuwen geworpen, want het was dit jaar het 25-
jarig jubileum dat werd gevierd, druk maar wel een hele leuke ervaring, mede door de fijne
samenwerking die er was binnen het bestuur. Gaande door de jaren ontdek je dat de avonden met
andere regio besturen en verenigingen, uitwisselingen van programma’s ook een stukje sociaal
kontact ontstaat.

Ik herinner me nog dat bij het 25-jarig jubileum ook de partner vrouwenvereniging uit Duitsland
was uitgenodigd, en we tussen het middag en avondprogramma ’n hapje gegeten hebben.
Toen het volgende jaar het kas en jaarverslag werd behandeld een van de leden vroeg of wij dat op
kosten van de vereniging hadden gedaan was het antwoord dat het eigen bestuur zelf heeft be-
taald, dus geen centje pijn!
In de eerste jaren was het betaalverkeer anders dan in de tegenwoordige tijd, geen pinpas direct
kontant betalen.
Als we met een reisje of excursie ergens heen wilde hield dat wel in, dat je met veel geld op zak ver-
trok en je de zorg had dat alles goed werd geregeld.
De kerstavonden vonden we altijd van groot belang en dat er sfeer, een goed zangkoor en mooie
kerststukjes waren, die dan later werden verloot, ook zeker niet mocht ontbreken ’n lekker hapje
eten dan was de avond geslaagd en keerde de leden tevreden huiswaarts waar je het uiteindelijk
voor doet.
Als ik deze 18 jaar moet omschrijven en terugziende, kan ik zeggen dat we met de wisselingen die
plaats vonden, altijd een goed bestuur hebben gehad. Waar het fijn was om mee te werken anders
hou je het niet zo lang vol.
Voor mezelf gaf het ’n stimulans als ik op de jaarvergadering in het kasverslag kon mededelen dat
we het jaar met een batig saldo konden afsluiten en het liefst nog iets gespaard.
Inmiddels is het zover dat de vrouwenbond 6 november 2011 50 jaar bestaat, daarom wens ik het
thans zittende bestuur veel inspiratie en succes en eindig met de spreuk:

“In het verleden ligt het heden...

In het heden ligt de toekomst.”

Nog vele gezonde en fijne Vrouwenbond jaren.
Ik hoop dat ik door dit stukje heb bijgedragen om iets op papier te zetten voor het boek dat wordt
uitgebracht ter gelegenheid van het 50-jarig Jubileum.

Riet
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Thea Jansen

Een stukje schrijven over de 18 jaar dat ik in het bestuur van de Vrouwenbond hebt gezeten is
goed terug kijken op een mooie en boeiende periode.
Toen Bets Helmink me vroeg of ik in het bestuur van de vrouwenbond wilde plaatsnemen
heb ik meteen ja gezegd omdat ik graag iets voor de Nieuw-Wehlse gemeenschap wilde doen en de
Vrouwenbond een leuke uitdaging vond. Samen met Riet Derksen die als penningmeester begon en
ikzelf als secretaresse zijn we enthousiast begonnen met de zittende bestuursleden. Het 25-jarig be-
staan stond boven aan de agenda. Een zo’n grote gebeurtenis organiseren en je zit er meteen hele-
maal in.

Ook elk jaar een goed programma in elkaar zetten is iedere keer een flinke maar ook inspirerende
klus.
De bestuurswisselingen die in de loop van de jaren plaats vonden verliepen altijd zeer plezierig.
Dankzij de fijne samenwerking onderling, het plezier en altijd voor elkaar klaarstaan is de basis
geweest van de 18 jaar.

Fietstochten uitzetten, koffie en een borreltje mee voor onderweg, een hele zaterdag kerststukjes
maken voor de verloting en zieken waarbij de zelfgemaakte soep, stokbrood en wijn een vast ritu-
eel waren, en aan het eind van het seizoen samen een dagje fietsen zijn enkele hoogtepunten die
elk jaar terug kwamen.

De jaren vlogen voorbij en ook het 40-jarig bestaan werd op een geweldige manier gevierd en vele
dames werden gehuldigd omdat zij al die jaren lid waren geweest.
15 Jaar in het bestuur en nog eenmaal voor 3 jaar bijgetekend, dan is het ook goed om het stokje
over te dragen aan anderen die het nu weer voortreffelijk doen.

Wat is het toch bijzonder dat in zo’n kleine gemeenschap als Nieuw Wehl zo’n geweldige vereni-
ging groeit en bloeit. Dat ligt niet aan het bestuur maar aan alle leden die betrokken zijn bij hun
vereniging en het een warm hart toedragen.

Dank aan het bestuur en leden van de R.K Vrouwenbond dat ik mijn steentje mocht bijdragen en
proficiat met het 50-jarig bestaan.

Thea

Marjan ter Heerdt

Als de benjamin van het bestuur wil ik ook graag een stukje schrijven voor in het jubileumboek.
Het is alweer mijn tweede jaar dat ik penningmeesteres ben bij de Vrouwenbond, wat ik leuk vind
om te doen.
Bij elke bijeenkomst proberen wij er iets speciaals van te maken.

Bij de oprichting van de Vrouwenbond waren er waarschijnlijk veel leden die Sarah nog niet had-
den gezien.
Nu vijftig jaar later zijn de meeste leden Sarah al tegen gekomen. In de komende jaren hoop ik dat
we veel nieuwe leden mogen verwelkomen, waaronder vrouwen die Sarah al hebben gezien en
zeker ook jongeren, zodat wij nog veel gezellige en informatieve avonden mogen organiseren voor
de leden van de Vrouwenbond!

Marjan
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De vrouwenbonden zijn jaren geleden opgericht met ondersteuning van de kerken en de poli-
tieke partijen, gericht op het behoud van geloof en traditie en op het welzijn van de vrouwen.
Er werd nadruk gelegd op de zelfwerkzaamheid door zelfontwikkeling en emancipatie en de ac-
tiviteiten waren gericht op veranderingen op maatschappelijk en sociaal terrein.

Vooral in de beginperiode werden er veel avonden verzorgd met als thema gezin, samenleving,
opvoeding en er werd veel kennis werd overgedragen op het gebied van godsdienstige onder-
werpen en levensbeschouwingen.

De media en de moderne communicatiemiddelen kregen natuurlijk ook in Nieuw Wehl invloed
op de samenleving en deze invloed geeft duidelijk weer dat de bijeenkomsten in vroegere jaren
verschilden van de bijeenkomsten zoals ze nu zijn.

De doelstelling is dan ook geleidelijk bijgesteld en voor de R.K. Vrouwenbond geldt het doel om
voor alle Nieuw-Wehlse vrouwen een plek te creëren waar ze zich kunnen ontplooien, elkaar ont-
moeten en ontspannen. Hierdoor leveren ze een belangrijke bijdrage op het maatschappelijke
en sociaal terrein.

In de vijftig jaren van haar bestaan hebben de Nieuw-Wehlse vrouwen met zijn allen deze doe-
len meer dan bereikt en zijn als R.K. Vrouwenbond een toonaangevende vereniging in onze ge-
meenschap.

De Nieuw-Wehlse inwoners feliciteren de R.K.Vrouwenbond NieuwWehl dan ook van harte met
dit jubileum en wensen alle bestuursleden en leden een zonnige toekomst.

Nieuw Wehl november 2011

Bennie Smits

5. Slotwoord
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• Uiteenzetting doel KPO.
• Lezing Mevrouw Bierens: Kinderen vragen begrip.
• Lezing en demonstratie EHBO.
• Uitstapje naar Scheepjeswolfabrieken.
• Lezing met lichtbeelden Blindeninstituut Grave.
• Spreker frater Lorenzo met thema BLO en het

moeilijk opvoedbare kind.
• Lezing Voorlichtingsbureau voor voeding:

Goed eten toch slank blijven.
• Sinterklaasfeest samen met de mannen.
• Lezing door Mevrouw Wagenaar: de gevaren op

de weg voor het jonge meisje.
• Voorlichting Vleescentrale Rotterdam met

lekkere hapjes.
• Bloemist van Leeuwen Doetinchem over bloemen

en planten.
• Bezoek bloemenveiling Aalsmeer.
• Jaarvergadering met spreekster Mevrouw Merkx:

het doel van de vrouwenorganisatie.
• Zuster van Bethanië uit Venlo lezing over

verwaarloosde kinderen en vrouwen.
• Dokter Bierens die sprak over: dokteren in huis.
• Pater Silvester sprak over: menselijke verhoudingen

in het gezinsleven.
• Geestelijke Adviseur Platenkamp gaf uiteenzetting

over het Concilie.
• Demonstratie over nieuwe textielstoffen en de

was-behandeling.
• Bezoek aan de P.G.E.M te Doetinchem.
• Viering St.Isidoriusfeest samen met Stand- en

Jongerenorganisatie.
• Lezing over Mode en Modern.
• Burgemeester Deurvorst sprak over het huishoud-

boekje van de gemeente Wehl.
• Mevrouw Merkx sprak over Mens en Kritiek,

mevrouw Reijmer-Kaal won een pop.
• Wijkzuster Lidia en mevrouw Bierens over

opgroeiende jeugd in deze moeilijke tijd.
• Mevrouw Menting uit Barneveld sprak over:

Vormen van Wellevendheid.
• Cursus koude schotel maken door Annie van Theet

van Beek.
• Bezoek aan Huize Fatima.
• Bezoek meubelfabriek Freriks en het ‘Tropischs

Oosten’ in Silvolde en haantjes eten bij van Hal
in Voorst.

• Bezoek D.R.U fabriek in Ulft met koffie in de kantine.
• Cursus mond op mond beademing door broeder

Alipius.
• Spreker dokter Bierens over verschillende

leeftijdsperiode van de vrouw.
• Feestavond met orkest Siebes en Nieuw-Wehlse

toneelvereniging.
• Demonstratie avond door Kalorik Vught en

Fa.Kuppens Wehl.
• Avond verzorgt door Fa.Ampting uit Wehl over vloer-

bedekking en gordijnen.
• Bezoek aan A en O kruideniers grossierbedrijf

Fa.Beijer Terborg.
• Kerstviering met vooraf H. Mis mej. Anna Reymer gaf

rondje omdat ze jarig was.
• Mevrouw Scholten uit Rhenen gaf tekst en uitleg over

“Ons Dorp” uit Arnhem.

• Samen met Gert Simonds naar Reesink Zutphen.
• Mevrouw Diekhous uit Arnhem sprak over:

Huisvrouw en Moeder zijn.
• Begonnen met gymnastiek voor dames gegeven door

de heer Cornelissen.
• Bezoek aan bakkerij Wieleman in Arnhem.
• In aula Fatima een lezing met lichtbeelden bijge-

woond over een fietstocht naar het H.Land.
• Demonstratie Fa. v.d. Wal en Fa.Reuling Nieuw Wehl

over wassen en afwassen.
• Wachtmeester Udo met dia’s over de vele gevaren

op de weg.
• Bezoek aan de Libelle modeshow in het Musum

Sacrem te Arnhem.
• Demonstratie gebreide modellen door eigen leden.
• Lezing door moderator van het Ludger, de heer

v.d. Belt, over opvoeding van de opgroeiende jeugd.
• Bezoek aan textielfabriek van Heek in Enschede.
• Demonstratie haarstukjes door kapper Theo Sanders.
• Verzorgde avond door het Productschap van

Pluimvee en Eieren.
• Bezoek aan sigarettenfabriek de Turmac in Zevenaar.
• Bezoek aan de Vecomi boterfabriek te Doetinchem.
• Lezing door missionaris Harrie Wanders uit

Nieuw Wehl.
• De heer Karst uit Enschede sprak namens

Koningin Wilhelmina Fonds over de kankerbe-
strijding.

• Voorlichting door KPO Arnhem over voeding,
huishouding en beter bewegen.

• Notaris van Zandten uit ‘s Heerenberg gaf interes-
sante lezing over erfenis en boedelscheiding.

• Modeshow bij von der Haar uit Didam.
• Dokter Haan vertelt over zijn 3-jarig ontwikkelings-

werk in Oeganda.
• Uiteenzetting door Maatschappelijk Werk

de Liemers.
• Bezoek Huishoudbeurs te Amsterdam,

na afloop diner bij hotel Kaal in Didam.
• Politieman van Weelden verzorgt avond met als

thema zedenmisdrijven en verdovende middelen.
• Excursie naar de Zevenaarse veiling.
• Groot Bingo spel verzorgd door de heer Musch

uit Velp.
• Uitstapje naar Ter Meulenpost in Rotterdam

en bezoek aan de Euromast.
• Demonstratie avond verzorgd door “de Friesche Vlag”

uit Leeuwarden.
• Film met uitleg door Lies v.d. Boom over haar werk

in Ethiopië.
• Gespreksavond met dokter Haan over ‘samenstelling

van het bloed’.
• Schaapherder van Limbeek houdt lezing over wat

de natuur te bieden heeft en vertelde alles over-
en van wol.

• Ontspanningsavond verzorgd door de schutterijen de
Eendracht en Juliana.

• Bezoek aan de Koninklijke Stallen in Apeldoorn
en aan het plaatsje Bronkhorst.

• Lezing door mevrouw de Bruyn-Sepmeyer met als
thema: ‘Begrijpen de mensen elkaar nog?’

• Macramé knutselavond verzorgd door
Fa. Kraaijvanger uit Wehl.

HOOFDSTUK 6 • Activiteiten door de jaren heen
met foto’s



• Kerstavond m.m.v. het Wehls Gemengd Koor.
• Excursie naar de Gamog in Zutphen.
• Fondue avond verzorgd door slager Holtslag uit Wehl.
• Mej. Sterk van politie Nijmegen vertelt over haar

werk met minderjarigen, over hun kleine- en grote
misstappen.

• Gezamenlijke carnavalsavond, samen met echt-
genoten er werd volop gedanst, gehost, gesprongen
en gelachen.

• Wiko Wehl verzorgde een Melitta-avond, met alles
over koffie en huishoudelijk apparaten.

• Dia-avond gegeven door de heer Vos over
‘zwerven door de Achterhoek’.

• Mode-avond verzorgd door Fa. Schadeberg uit Wehl
met eigen mannequins o.a. Berna Reulink, Joop
Roording en Gerda Lieftogt.

• Boeiende lezing in hal van de basisschool.
Thema ‘Lachen en laten lachen’ gegeven
door mevrouw Hamacher uit Zutphen.

• De heer Wilms, werkzaam bij Fatima, vertelt over zijn
werk als spygoloog.

• Bezoek aan feestfabriek ‘de Ster’in Cuyck, genieten
van Johny Woodhouse.

• Sporieve avond verzorgd door fitness studio André.
• Lezing door mevrouw Officier-Bokdam;

beter onthouden en waar moet je het zoeken.
• Fietspuzzeltoch met na afloop op het Zoldertje

genieten van erwtesoep en meer dan een borreltje.
• Verkeersavond gegeven door de heer Wienholts

uit Wehl.
• Uitleg over gebruik van medicijnen gegeven door

Apotheek Wehl.
• Lezing door mevrouw Brokkemulder over Lapland

met zijn cultuur en leefwijze.
• Marinus v.d. Berg vertelt over zijn werk als pastor

en over mantelzorg.
• Bezoek aan vuilverbranding Avira te Duiven.
• De heer Edwin van Soest vertelt, met duidelijke

dia-beelden, over de invoering van de Euro.
• Directeur Polman van penitentiaire inrichting de

Kruisberg geeft interessante uitleg over zijn werk-
zaamheden.

• Excursie naar bakkerij Som in Wehl.
• Grote wandeltoch bij gelegenheid van 75-jarig

bestaan van de parochie met medewerking van half
Nieuw Wehl.

• Kunst of kitsch avond verzorgd door de heer Visee.
• Informatieve avond over thuiszorg gegeven

door José Musch.

• Maaike van Exloo vertelt over haar werk als ambte-
naar van de Burgelijke Stand.

• Wandel en puzzeltocht in Wehl.
• Filmavond, Jo Steenbreker vertoonde films,

Fons Hendriksen over de processie, de Wehlriade
en schuttersfeest.

• Excursie naar de Wedeo te Doetinchem in
samenwerking met de heer Lantink.

• Voorlichtingsavond over gezonde voeding en diëten.
• Mevrouw Els de Vries vertelt over haar werk

als acupuncturist.
• Fietstocht naar de Panoven in Zevenaar met koffie-

stop en een wijlen van bezinning bij de Mariakapel
in Didam.

• Dokter van Iersel, vaatchirug in het Slingeland,
vertelt over vaatziekte, verkalking en vernauwingen.

• Pastor Dominiek Benders-Bloemkolk vertelt a.h.v.
boeiende dia-beelden over haar pelgrimstocht naar
Santiago de Compastella.

• Kerstviering m.m.v. ’t koor Just voor Fun met o.a.
een loepzuiver Ave Maria.

• Bezoek aan de de Rabo bank Wehl uitleg over
bankieren en sparen.

• De heer Wim Gotink vult een avond met een
enthousiast verhaal over ‘De Vrienden van het
Wehlse bos’.

• Ontspanningsavond verzorgd door Juliana en
de Eendracht.

• Lezing notariële zaken, met videobeelden.
• Natuurgeneeskundige therapeute mevrouw Keur-

horst over irisscopie.
• De heer Spaan vertelt namens de Stichting Reddings-

honden Werkgroep Westervoort.
• Avond verzorgd door de leden uit alle windhoeken

van Nieuw Wehl.
• Rieki Derksen demonstreert en leert het knutselen

met oud lood.
• Bezoek tingieterij en rondvaart op de Maas en

natuurgebied de Gouden Ham.
• Ineke Rouwgoor vertelt over het werk van de

Stichting Savranna.
• Een hapjes en drankjes avond door kookjuffrouw

Ine Essing.
• Voorlichtingsavond gegeven door mevrouw Paula

van Rens van organisatie Sensis, over slechtziend
en blind zijn.

• Avond verzorgd door het alternatief afkickcentrum
Narconon gepresenteerd door twee ex-drugs-
verslaafden.
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• Bezoek Aviko Steenderen.
• Voorlichtingsavond gepresenteerd door Veilig Verkeer

Nederland.
• Pastoor Aarsen vertelt over: geloven vroeger en nu

en over het initiatief m.b.t. monument voor het
ongedoopte kind.

• Mevrouw Wilma v.d. Boom instrueert hoe men moet
omgaan met het inschakelen van spoedeisende hulp
en medische vragen in het weekend.

• Kerstavond in Banningshof met optreden van het
dames- en herenkoor.
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