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Zestig jaar Katholiek Vrouwengilde Nibbixwoud
Joke Admiraal 

19 september 2013 is een mijlpaal voor het katho-

liek Vrouwengilde van Nibbixwoud, het bestaat 

dan zestig jaar. Reden om een feestje te vieren, 

waarvoor de zesenvijftig leden al een tijdje hebben 

gespaard. Een aantal van de plaatselijke gilden die 

deel uitmaakten van KVG Nederland zijn er al niet 

meer, maar Nibbixwoud is nog springlevend.

De overkoepelende organisatie KVG Nederland 

vierde dit jaar ook feest en wel op 23 april vanwege 

het honderdjarig bestaan.

Het ontstaan van de gilden

Al lang voor 1913 waren er in de ons omringende lan-

den vrouwen actief. Zij zetten zich onder meer in voor:

- betere leef- en arbeidsomstandigheden in gezin en 

fabriek

- betere scholing en vorming voor vrouwen en meisjes

- kiesrecht voor vrouwen, aanvankelijk alleen passief, 

maar later ook actief.

landelijke vrouwenvereniging. Een groepering die in-

ternationaal contact zocht met gelijkgestemde zusters, 

waaronder die in Nederland. In 1910 was de eerste 

internationale vrouwenbeweging een feit met deelne-

mers uit Frankrijk, Duitsland, Engeland, Oostenrijk, Bel-

gië, Spanje, Portugal, Zwitserland en Uruguay.

In 1911 vond het eerste internationale congres plaats 

in Madrid, waarbij Hongarije, Canada en Argentinië als 

toehoorders aanwezig waren.

De levensboom van het Katholiek Vrouwengilde is dus 

niet van vandaag of gisteren, maar zit diep geworteld 

en breed vertakt in de geschiedenis. 

Wie mocht denken dat de oprichting van een eigen Ka-

tholiek Vrouwengilde gemakkelijk verliep, heeft het mis. 

Elk overleg hierover, gevoerd door een actieve groep 

vrouwen die elkaar kenden van een sociaal netwerk, 

moest gebeuren in het diepste geheim.

Van kerkelijke zijde werd de opkomst van de vrouwen-

beweging met argusogen gevolgd.

Wanneer men uiteindelijk overtuigd is van de kracht 

en intelligentie van vrouwen en het belang van hun in-

zet voor een betere samenleving, wordt in 1912 in Am-

sterdam de eerste afdeling opgericht. 100.000 vrouwen 

sluiten zich aan bij wat toen nog De Katholieke Vrou-

wenbond genoemd werd. Uit alle geledingen vinden zij 

elkaar. In de loop der tijd loopt het ledental aanzienlijk 

terug, deels door de Eerste Wereldoorlog en deels 

door de boeren en arbeiders die hun vrouwen over-

haalden om in plaats van lid te blijven van de vrouwen-

bond, toe te treden tot hun eigen standsorganisaties.

Deze vrouwenorganisaties zijn nog steeds een factor 

van betekenis in de samenleving, al is het jammer dat 

sommige afdelingen opgeheven worden omdat daar te 

weinig dames zijn die zich hier nog voor willen inzetten.

Een dierbaar 
netwerk, 2002.

De omslag van het 
boekje t.g.v. het 

90-jarig bestaan 
van KVG 

Nederland.
Olieverf op canvas. 
Mien van Heeswijk.

Oprichting van het KVG Nibbixwoud

6 oktober 1953

Het bestuur bestond uit: de plaatselijke onderwijzeres 

mevr. A. Zomerdijk (presidente), mevr. J. Doodeman-

Smits (secretaris),  mevr. G. de Haan-Molenaar (pen-

ningmeester) en de leden mevr. L. Kroon-Weel en mevr. 

Huisman-Pelt. De verenging telde bij de start 96 leden.

De contributie was 50 cent per maand. Geestelijk advi-

seur was pastoor B.W. Kloes.

Doel en opzet van de Katholieke Vrouwen Beweging 

was het onderwerp dat door mevrouw Rupert-Vlaar 

op de eerste bijeenkomst werd besproken.

Zij haalde de woorden van Zijne Heiligheid de Paus 

aan, die in het huidige maatschappelijk leven vooral zijn 

hoop had gevestigd op de katholieke vrouw:

‘Hij verwacht van haar dat ze, om haar taak als vrouw 

en moeder op christelijke wijze te kunnen vervullen, 

gezamenlijk een bolwerk zullen opwerpen tegen ver-

keerde stromingen.’

In het kort werd de taak van de vrouw als echtgenote, 

maar ook als moeder geschetst. ‘Allereerst moet zij 

zijn: een goede vrouw voor haar man, een die ook 

belangstelling heeft voor zijn werk. Naast haar vele 

zorgen voor de geestelijke opvoeding van de kinderen, 

moet zij het vooral thuis gezellig maken’. 
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Ook sprak mevr. Rupert over de opvatting van het 

huwelijk en de te gemakkelijke gedachte daarover. Met 

een uitleg over de inrichting der Katholieke Vrouwen-

beweging werd deze sublieme rede besloten.

Pastoor spoorde de vrouwen in zijn slotwoord aan in 

de Mariamaand veel naar de heilige mis en het lof te 

gaan: ‘Stuur niet alleen je kinderen, maar ga zelf ook 

mee.’

Een greep uit de oude notulen

Een waar feest om te lezen, al zijn alle handschriften 

niet altijd even duidelijk.

Er is zoveel informatie opgeschreven en dan denk je 

soms: is dit nog maar zo kort geleden?

Was dat toen echt zo? Veel zaken zijn we inmiddels 

heel gewoon gaan vinden. 

Er waren zoveel voorvallen waarvan het de moeite 

waard is om ze te vermelden.

Ik citeer in dit artikel letterlijk uit de oude verslagen.

Iedere notulist heeft zo zijn eigen woordgebruik en stijl 

van schrijven.

17 november 1953

De eerste bijeenkomst werd geopend met een groet 

aan meneer pastoor.

De éénstuksaktie: de dames brachten zelfgemaakte 

kledingstukjes in en deze werden dan aan armen, zie-

ken en bij gezinsvermeerdering uitgedeeld. In de pauze 

werden gebedjes rondgedeeld in de hoop dat ze elke 

dag werden gelezen. Voor en na de pauze werd er een 

vijfminutenpraatje gehouden. Dit bevordert het spre-

ken van de dames voor publiek. Het onderwerp moest 

eerst aan de pastoor worden doorgegeven.

Zo hield mevrouw L. Kroon-Weel de eerste vijf minu-

ten een praatje over het Wit-Gele Kruis.

Mevr. T. Rood-Wagemaker sprak na de pauze over re-

traite.

Het aantal leden van de vereniging bedroeg inmiddels 

133 met 15 steunende leden.

Alleen zij die boven de 23 jaar waren, mochten lid 

worden. Als patrones van de vereniging werd gekozen: 

Onze Lieve Vrouw van Lourdes.

1954

Januari: mej. Kikkert spreekt over voeding en gezond-

heid.

Er wordt een zangclubje en een toneelclubje opgericht 

vanuit de vereniging.

Het derde en vierde vijfminutenpraatje worden gehou-

den.

De rondvraag: er wordt gevraagd om warme school-

melk voor de schoolkinderen die de hele dag van huis 

zijn. De avonden worden te laat, voortaan om 19.15 

uur beginnen. De gemeente vragen om een speelplaats 

voor de kinderen. De jongens en meisjes beneden de 

18 jaar niet toelaten tot de danszaal, omdat daar iets 

kan gebeuren wat niet geschikt is voor die leeftijd.

Februari: rector Rozenhart spreekt over Geestelijk 

Moederschap.

Maart: pastoor houdt een lezing over de vóórmis en 

de heilige mis en doet een oproep voor meer kerkbe-

zoek. Het zesde vijfminutenpraatje.

Rondvraag: speelterreincommissie, ze zijn wel vóór, 

maar in de commissie zitting nemen ‘dat zit nog in de 

zwarigheid’.

Excursievoorstellen: Gerofabriek – Huishoudbeurs – 

Bloemencorso.

Mei: declamatie door mevr. Doedens en Marialiederen 

door het koortje.

Lotenverkoop ten behoeve van de bloemen bij Maria in 

de meimaand.

20.00 uur: twee minuten stilte voor gebed. Na de pau-

Rondvraag: verzoek van pastoor aan de moeders om 

hun dochters op te geven voor het kerkwerken.

Juni: de heer String spreekt over Camp-corsetten die 

verslapte spieren verstevigen en ‘dat de tere organen 

door de goede werking van het corset genezen en be-

vorderd worden.’

Andere onderwerpen dit jaar waren: Wit Gele Kruis, 

zuigelingen, kleuterzorg en schoolartsendienst, crisispe-

riodes van het kind en de kerstavond.

Demonstratieavond van 
Camp-corsetten.

1955

Januari: mededeling over het schrijven naar de NACO 

voor een betere busverbinding. Er wordt voortaan een 

extra bus om 10.00 uur ingezet die over Nibbixwoud 

gaat.

Maart: pater Reiniere: ‘Elk mensenleven kan slagen. Het is 
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verkeerd van ouders om een dochter thuis te houden om 

hun op hun oude dag behulpzaam te zijn. Het is jammer 

dat in onze parochie nog steeds geen meisjes zijn die be-

langstelling hebben voor de gezinszorg.

Moeders: spoort uw dochters eens aan voor dit mooie 

werk.’

Mei: binnengekomen verzoek van Medische Missie om 

textiel en vooral linnen, oude brillen of monturen, oude 

gebitten enz. voor de missie in te zamelen om hen zo te 

helpen.

Vraag: hoe zit het met het nieuwe schoollokaal voor de 

eerste klas? Pastoor antwoordt dat er  al plannen zijn die 

door de bisschop zijn goedgekeurd.

Aan vijftig moeders is een kraampresentje gebracht. 

Oktober: opbrengst speldjes Christus Koning: Fonds voor 

rustbehoevende leden van ons vrouwengilde. Leden die 

achtereenvolgende jaren lid zijn kunnen op een attest van 

de dokter en tegen betaling van één gulden per dag, gedu-

rende één maand worden opgenomen in een rusthuis in 

Castricum. Van de opbrengst der collecte in 1954 in het 

bisdom Haarlem zijn tot nu toe achttien leden uitgezon-

den, die allen zeer voldaan en gesterkt naar huis gingen.

Verder een pleidooi voor meisjes voor de gezinszorg: 

‘Moge deze avond dan ook zoveel vruchten afwerpen dat 

er ook meisjes vanuit Nibbixwoud in opleiding gaan, zodat 

ook hier een gezinszorg gestart kan worden.’

De heren Aben en Neijenhuis vertellen deze avond 

over voetverzorging. Veel voeteuvels worden door on-

deugdelijk schoeisel en onkunde in de hand gewerkt. 

De doorsnee vrouw loopt ongeveer 35 kilometer per 

dag. Aangeraden wordt de voeten regelmatig te wassen, 

liefst met voetbadzout of gewoon keukenzout. Soda 

wordt sterk afgeraden.

December: mevr. Prinsen, echtgenote van de commissa-

ris van de koningin, had een onderhoud bij mevr. Wie-

ring (echtgenote van de burgemeester) met twee leden 

van het KVG uit Nibbixwoud, Zwaag, Zwaagdijk-West 

en -Oost. Ook de plattelandsvrouwen van Hauwert 

en Zwaag waren aanwezig, evenals vier wijkverpleeg-

sters uit beide gemeentes. Mevr. Prinsen liet zich op 

de hoogte brengen hoe het in de verenigingen ging 

en welke acties zoal gevoerd werden. Zij zou het toe-

juichen als vooral jonge vrouwen zoveel mogelijk  lid 

worden van de verenigingen, daar er toch een opvoe-

dende kracht vanuit gaat om de verschillende sprekers 

te horen en in contact te komen met medeleden.

Pastoor houdt de vrouwen voor om hun mannen aan 

te sporen vooral lid te worden van ‘De Naastenliefde’, 

een vereniging voor hulp aan zieke boeren en tuinders. 

1956:

Februari: deze avond zijn er ook mannen aanwezig. De 

heer Dominicus komt spreken over het Rode Rusland.

Oktober: de presidente is verheugd ongeveer honderd 

leden welkom te kunnen heten en dringt er ook op aan 

dit seizoen weer trouw te komen, opdat de voorbe-

reidende werkzaamheden niet nutteloos zullen blijven. 

Deze keer een demonstratie over de mogelijkheden 

van Shell-butagas door depothouder de heer Verbeek 

en een kookdemonstratie  door mevr. Correljé.

Men kan zich tevens opgeven voor een cursus ‘spreken 

in het openbaar’.

Tien lessen voor twintig gulden. 35 moeders krijgen 

een kraampresentje.

1957

Januari: mevr. G. Smal-Klaver demonstreert een cen-

trifuge. Duidelijk is dat zelfs het dikke goed heel vlug 

winddroog wordt en dat ook het wollen gekleurde 

goed niet door elkaar loopt. Een centrifuge werd toen 

ook wel een droogzwierder genoemd.

De presidente spreekt de hoop uit dat de prijs nog 

eens van dien aard zal worden dat iedereen er één kan 

aanschaffen. 

Demonstratieavond van een centrifuge, toen ook wel droogzwier-
der genoemd. Foto:  W.L. Stuifbergen 1957.
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Maart: dhr. Feenstra houdt een voordracht over ‘geva-

ren’ die de jeugd omringen.

Hij waarschuwt ervoor om zonder inlichtingen in te 

gaan op aanbiedingen. Hij heeft weinig waardering voor 

souteneurs en vrouwenhandelaren.

November:  NACO vragen om een bushalte bij de Wij-

zend en de PTT te vragen om een brievenbus (wordt 

afgewezen op 11 februari 1958).

1958

Januari: lezing over voeding. Dames die denken slank te 

blijven door gebruik van azijn en citroenen worden ge-

waarschuwd dit niet te doen, aangezien dit alleen maar 

slecht is voor de maag.

Juni: mevr. De Jong en de heer Beck, vertegenwoordi-

ger van Conijn uit Hoorn, over moderne huidverzor-

ging en make-up. De belangstelling is groot.

September: eerste lustrum gevierd met inbreng van de 

leden van zang, revue, sketch en rijm.

EHBO-cursus o.l.v. dokter Boeckhorst.

1959:

Zes meisjes gaan op cursus voor de gezinsverzorging 

die hier zo hard nodig is; er worden 39  kraampresent-

jes uitgedeeld en er zijn inmiddels 170 leden.

1960

September: de heer Wiggers vertelt over onderhoud 

van schoenen en geeft hierbij nuttige wenken. Er zijn 

dit jaar 31 kraampresentjes uitgedeeld en er zijn 160 

leden.

Oktober: gelegenheid om in het vormingscentrum in 

Hoorn gebruik te maken van een cursus Huis en Hof, 

op kosten van de vereniging.

November: samen met LTB, KAB, Middenstand en KGV: 

een verslag over tien jaar dwangarbeid in Rusland door 

Johan Wigmans, die van kamp naar gevangenis is ge-

sleept.

1961

Januari: dokter Boeckhorst, huisarts 

van Wognum en Nibbixwoud, ver-

telt over de samenstelling van bloed 

en de functie die het bloed in ons 

lichaam vervult. Ook over verschil-

lende verwondingen zoals schaaf-, 

snij- en steekwonden. Na de pauze 

een causerie over verstuikingen.

Mei: mevr. Bückel-Beiten vertelt over 

rijst. Hoe op een eenvoudige wijze 

een rijsttafel te maken naar Holland-

se smaak. Na de pauze zitten allen 

gezellig aan lange tafels die voorzien 

zijn van een portie rijst, zoetzuur, 

kokos met gebrande pinda’s en wat er nog meer bij 

hoort. Naar believen een glas bier of sinaasappelsap. 

Ook bestaat de gelegenheid een portie nasi goreng 

mee naar huis te nemen. Deze avond zijn er 90 van de 

145 leden aanwezig. 

December: het gebruikelijke vijfminutenpraatje gaat over 

politiek en dat dit niet alleen voor mannen is, maar dat 

ook vrouwen daarbij wel degelijk een rol te vervullen 

hebben. Oproep om de KVP te steunen. Daarna de 

jaarlijkse kerstviering.

1962

Januari: dokter Boeckhorst en de heer Van Dijk en een 

assistent uit Amsterdam houden een lezing over de 

gevreesde ziekte kanker, het ontstaan hiervan en de 

bestrijdingsmethoden die in heel veel gevallen afdoende 

zijn, mits men zich tijdig onder behandeling stelt. Voor 

de meest moderne apparatuur is ontzettend veel geld 

nodig, duizenden guldens zijn ermee gemoeid. Het is 

dus noodzakelijk om het Koningin Wilhelmina Fonds te 

steunen.

Mei: er zijn 22  kraampresentjes bij de leden bezorgd 

en ‘we tellen honderd negenentwintig leden’.

‘Rondvraag: Is er animo voor een kookcursus of cursus 

beter bewegen? Twaalf lessen van vijf kwartier die ons 

helpen het werk beter te doen om zodoende ’s avonds 

1963

Er zijn dit jaar 18 kraampresentjes uitgedeeld en het 

ledental loopt langzaam terug naar 115 leden.

1964

Februari: in de maand komen de heren van de NACO 

voordelig mogelijk door kunt brengen.

September: lootjesverkoop t.b.v. een vaandel. ‘We tellen 

honderd zeven leden’.

1965 

Januari: kapelaan Bollen komt spreken 

over de biecht. Na het concilie is hier-

over veel verwarring ontstaan, maar de 

biecht wordt niet afgeschaft. ‘We moe-

ten nog steeds hetzelfde rijtje opbiech-

ten.’ Verder spreekt hij over de huwe-

lijksnood die ontstellend hoog is ten 

aanzien van geboortebeperking en de 

pil. ‘U weet wel dat ze dit steeds aan het 

onderzoeken zijn.’ Na de pauze worden 

Dokter J.H.A. Boeckhorst, huisarts te Wognum-
Nibbixwoud van 1946 tot 1976. 
Foto: collectie De Cromme Leeck.
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er vragen gesteld o.a. over de kinderbiecht, het draaien 

-

den of wat er voor doorgaat’.

September: KVG Wognum verzorgt de avond met een 

toneelstuk De vrouw van de Pelle Hoeve. ‘We tellen hon-

derd veertien leden.’

Oktober: pastoor spreekt over gemengde verkering en 

houdt het er zoveel mogelijk op aan dat de kinderen 

gedoopt worden. ‘Er werd gevraagd of men een week 

mocht wachten met dopen van het kind. Het mocht 

gerust, maar op uw eigen verantwoording.

Vragen:  Als je zondags niet naar de kerk kan of dat dan 

door de week mag? 

Met enkele uitzonderingen wel.

Een kind van zeven jaar, moet die naar de kerk?

Het mag wel, maar het moet als je aangenomen bent.

Ook kwam de pil ter sprake, maar daar kon meneer 

pastoor nog weinig op antwoorden.’

November: modeshow met wollen pyjama’s, bh’s van 

laika, tricot en nylon ondergoed. Na de pauze volgen 

de regenmantels van Terlenka die gewassen kunnen 

worden, met bijpassende gevoerde schoenen. Een cape 

als mantel en de mantelpakken zijn ook weer in trek.

Aan het eind van de avond wordt een lap stof verloot.

December: kerstavond. Voor de pauze een koor, Animo-

ballet en een kerstverhaal.

Na de pauze: huishoudschool van Wognum, waar zus-

ter Celine en zuster Gonsalva de leiding hebben. ‘Er 

werden heerlijke hapjes, salades en puddingen gemaakt 

en zelfs een pracht van kerstgebak, waarvan we af en 

toe wat te proeven kregen. Aan het eind van de avond 

werden er drie lekkernijen en dertien kerstgebakjes 

verloot.’

1966

Januari: moeilijk onderwerp. Gemengde huwelijken en 

hoe hiermee om te gaan.

Februari: avond met de Boerenleenbank. Er wordt ge-

vraagd om elke maand een vast bedrag te sparen, hoe 

klein ook. ‘Hierdoor dient u immers de gemeen-

schappelijke belangen. Waar gespaard wordt, 

kan ook weer worden uitgeleend door 

de bank.’ Verder wordt het sparen door 

de jeugd via de Zilvervloot onder de 

aandacht gebracht. 

van Bert Haanstra vertoond. Deze 

gaat over het produceren van glas, 

Fanfare.

Maart: voor de pauze het Dubbel 

Mannenkwartet. Na de pauze kie-

nen. ‘Er waren verschillende dames 

die dit nog nooit hadden gedaan.’

Mei: 12½-jarig bestaan van het KVG. 

‘De opkomst was geweldig, ook waren veel mannen 

van onze leden aanwezig.’

Welkom aan de gasten pastoor Beukering, pastoor Van 

Diest, pastoor Kloes (medeoprichter), de Zusters van 

Wognum, Plattelandsvrouwen van Hauwert en kape-

laan IJdema.

Deze avond wordt er een revue opgevoerd.  

September: de wijkverpleegster mevr. B. Kollmer is in 

het bestuur gekozen.

Deze avond geeft de heer Laan tips over ongevallen in 

en rondom het huis. Mevr. Kollmer neemt met ons de 

inhoud van een medicijnenkastje door.

1967

Dit jaar verandert er wat aan het programma. Naar 

aanleiding van een uitgezette vragenlijst blijkt dat de 

kienavond op nummer één staat, daarnaast kaarten en 

demonstratieavonden.

De traditionele kerstavonden worden zeer gewaar-

deerd.

Avonden met een geestelijk tintje schijnen niet meer 

nodig te zijn.

De volgende items komen nu aan bod: demonstratie 

van Maggi, eendaags bestuur (een of meerdere leden 

verzorgen de KVG-avond voor een keer), vrouwen-

broeder, die op allerlei gekke manieren probeert geld 

los te krijgen voor een goed doel, en een avond over 

de herindeling van de gemeente. Er zijn ook aparte 

kaartavonden, twee in Benningbroek en twee in Nib-

bixwoud.

1968

Aktie India leverde zoveel kleding op dat er werd 

besloten de kleding naar het gezondheidscentrum te 

brengen. Omdat de nood daar heel hoog is wordt er 

ook besloten elke KVG-avond een doos achter in de 

zaal te plaatsen voor dit doel.

1969

Er wordt gevraagd om een hobbyclub te be-

ginnen zodra er een geschikte locatie is en 

Engelse lessen te starten. Twintig dames 

gaan spellen inpakken in de fabriek van 

Jumbo om de kas te spekken. Pastoor 

Beukering stelt in de bestuursver-

gadering voor om een vrouw in het 

gemeentebestuur te krijgen.

Pastoor B.W. Kloes, pastoor van 1952 tot 1963.
Medeoprichter van het Katholiek Vrouwengilde 

Nibbixwoud. Foto: St. Cuneraparochie.
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1970

Mevr. Schouten-Blokland is gevraagd en bereid gevon-

den om kandidaat te zijn voor de gemeente. Pastoor 

vraagt of het mogelijk is om een avond te organiseren 

met een spreker over: drugs, verdovende middelen, 

voorbehoedsmiddelen en (homo)seksualiteit. 

1973

Oktober: 

allerlei milieuvervuiling.

November: fondueavond aangeboden door de Fa. S.C. 

Hulst.

1974

Er is honderdvijftig gulden subsidie gegeven door de 

gemeente waarvan vijftig gulden voor de hobbyclub.

September: cursus kamerplanten verzorgen en stoelen 

bekleden.

1975

November: volksdansavond.

December: misverstand over de wijn op kerstavond. Er 

wordt ƒ1,50 per glas gerekend, maar het bestuur be-

doelde gewoon ƒ -

over aan de tand gevoeld te worden. Na overleg wordt 

de prijs uiteindelijk 1 gulden per glas.

1978

September: wordt het 25-jarig bestaan gevierd waarbij 

ook de heren zijn uitgenodigd.

November: gezellige wijn- en kaasavond, twee gulden 

1979

November:

van door de leden beschikbaar gestelde 

kleine artikelen voor het goede doel. Aktie 

India, St. Maarten en kerstavond.

Veilingmeester: mevr. Bep Kollmer.

Er is ook een bezinningsdag over huwelijk 

en samenwonen.

1980

Januari: cursus haken.

Een uitnodiging voor een vergadering over 

het bestemmingsplan van de Sluisven.

Maart: cursus klusjes in en om het huis.

1983

Cursus VLAM, Vrouwen Leren Actief Mee-

doen.

Er worden vrijwilligers gevraagd door de direc-

tie van het bejaardenhuis De Hoge Weide voor 

wandelen, spelbegeleiding en dergelijke. Het 

personeel heeft hier maar weinig tijd voor.

1984 

patiënt bij de dokter.

1985 

Cursus kruiden kweken en koken, cursus pech onder-

weg (Th. Rood) en cursus tuin verzorgen. De avond 

met de Colombiaanse vrouwen gaat niet door. Zoeken 

naar andere buitenlandse vrouwen zal moeilijk worden: 

ze mogen ’s avonds de deur niet uit.

Diverse cursussen en excursies worden georganiseerd. 

Uitwaterende Sluizen Edam, Bakkerij Pater, Bakkerij 

kruidentuin, melkfabriek De Prinses in Ursem, bloe-

menboetiek, de krant en tai chi.

1988

-

-

ting rijgen, kijk op kunst, pergamano, vrouw en bestuur 

en schaken.

‘We tellen nu honderd tien leden.’

1990/1991

Heel summiere notulen. Bestuursleden zijn naar een 

bijeenkomst geweest over hospice en terminale zorg.

Mevr. Krielenberg is bereid gevonden de leeskring te 

begeleiden.

1992-1995

Van deze jaren zijn de verslagen en notulen helaas ner-

gens meer te vinden.

In 1993 is wel het 40-jarig jubileum uitbundig gevierd. 

Daar zijn gelukkig nog foto’s van.

1993. Feest bij het 40-jarig jubileum van het KVG. Foto: KVG.
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1996

Februari: lid Marian Peereboom houdt een lezing over 

stembandloze mensen.

Een boeiende en leerzame avond.

September: dertien dames van het KVG gaan een dagje 

naar Brussel en brengen een bezoek aan het Europees 

Parlement. Ze hebben daar een ontmoeting met Bar-

tho Pronk, de Europarlementariër voor Nederland van 

het CDA.

1997

April: ‘We gaan op excursie naar de bonbonfabriek 

in Bobeldijk. Een rondleiding met uitleg en natuurlijk 

proeven van al dat lekkers.’

1998

Met het oog op de verkiezingen wordt er een avond 

belegd over de gemeentepolitiek.

De opkomst is matig. Voor politiek zijn de vrouwen wat 

huiverig. 

aangeboden.

Er worden ook diverse excursies georganiseerd: naar 

de vuilverbranding in Alkmaar, crematorium Schagen, 

een museumboerderij, de Abdij van Egmond met kaar-

senmakerij en distributiecentrum supermarkt Deen.

April: het lid mevr. Lies op den Kelder wordt benoemd 

tot Lid in de orde van Oranje-Nassau.

Verdiend o.a. door haar vele inspanningen voor het 

KVG en Aktie India.

September: het 45-jarig bestaan wordt gevierd met caba-

ret ‘Humor in de trouwzaal’. Er is een ‘echt’ bruidspaar, 

Irene Laan en Lizette Twijnstra, zij beloven elkaar trouw.

Oktober: de politie houdt een lezing over inbraakpreventie.

1999

April: een dagje Amstelveen/Amsterdam. De dames 

bezoeken het tassenmuseum in Amstelveen, lunchen 

daarna bij David & Goliath in Amsterdam en wandelen 

met een gids door de Jordaan. Een heel gezellige dag. 

Ook gaat er een groep van het KVG naar het Circus-

theater in Scheveningen waar de musical Miss Saigon 

wordt opgevoerd.

September: een zeer interessante avond door Corina 

Wolthuis-Scheeres van Artsen zonder Grenzen. Zij is 

een keer of acht uitgezonden voor twee à drie maan-

den en kan daar heel boeiend over vertellen.

Oktober: een avond waar ook de mannen voor uitge-

nodigd zijn. Dhr. De Rooij van Smit-Tak vertelt over de 

zeesleepvaart en toont dia’s over bergingswerkzaamhe-

den. Indrukwekkende avond.

November:  ‘We houden een ledenwerfactie, maar het 

lijkt wel moeilijk om nieuwe leden te werven. We blij-

ven het proberen.’ Workshop adventkrans maken.

December: met de trein naar Keulen, daar wordt de 

kerstmarkt bezocht. Onderweg in de trein wordt er 

ijverig geklaverjast. 

2000

‘Samen met de KVG-afdelingen en de Plattelandsvrou-

wen van onze gemeente hadden we een kraam waar 

we onze vereniging presenteerden.’

Maart: millenniumconcert in de sporthal van Midwoud 

om te kijken en te luisteren naar het Volendams 

Operakoor. Ook bezoeken de dames deze maand het 

Care-centrum in Hoorn. Ze krijgen een lezing over 

Op excursie naar De Kaarsenmakerij in Spanbroek. 

De leden maken daar prachtige ballonkaarsen.

April: mevr. Alida Langedijk (kleurenadviseuse) geeft tips 

welke kleur bij welke persoon het beste staat.

Mei:

door het KVG. Op een regenachtige, winderige dag 

gelukkig mee.

Juli: naar aanleiding van het jaarthema ‘zittend zappen, 

kritisch kijken’ bezoeken de leden de televisiestudio’s 

van de KRO. De opname van ‘Toen was geluk heel 

gewoon’ wordt door de dames bijgewoond. Een hele 

ervaring.

September: country dansen. Eerst een demonstratie en 

daarna een les. Veel lol en toch nog wel lastig om te 

leren. Twee leden besluiten om op les te gaan.

Oktober: ontmoetingsdag georganiseerd door het 

Gewest Hoorn met als onderwerp rouwbegeleiding.

November: de dames gaan naar de catering van Paul 

Buis (op de Oude Veiling in Zwaag) die samen met hen 

een diner bereidt en hun ook luxe hapjes leert maken. 

‘Gezellige avond, lekker gegeten en veel gelachen in 

onze kokskleding.’ 

December: De dames zijn naar ’t Veld geweest, waar een 

tentoonstelling was te zien van kerstgroepen van over 

de hele wereld.

1999. Workshop adventkrans maken. Foto: KVG.
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2001

Januari: computerles in Spanbroek. 

De eerste spellendag wordt georganiseerd. De lunch 

bestaat uit heerlijke erwtensoep (gemaakt door Nel 

Velzeboer) en heerlijke broodjes. Een heel gezellige en 

geslaagde dag.

Maart: de leden zijn uitgenodigd door NBvP (Vrouwen 

van Nu) uit Hauwert, die de hoedenschool uit Alkmaar 

uitgenodigd had. Maar door de mkz-crisis (veeziekte 

mond- en klauwzeer) gaat dit helaas niet door.

April: ‘We hebben een paaskrans  gemaakt op een ste-

nen voet met groen, veren en eitjes.

We bezochten samen met de dames van KVG Zwaag-

dijk de musical Elisabeth in het circustheater in Scheve-

ningen.’

Mei: ‘Ons dagje uit. Deze keer naar Volendam en Mar-

ken. Mooi weer en heel gezellig. We maakten een boot-

tocht, gingen met een gids op stap en brachten een 

bezoek aan een diamantslijperij.’

Juni/juli:

met jeu de boules op de Blauwe Berg in Hoorn.

September: met 48 dames genieten van een Cocktail-

cabaret met een gevarieerd aanbod: Het Rijke Roomse 

-

eziealbums, versjes en liedjes tijdens de afwas. ‘Maar… 

het bloemetje waren we vergeten, dan maar iets extra’s 

in de envelop.’

November: De dames vieren samen Sinterklaas met een 

dobbelsteenspel en een in het rond springende Zwarte 

Piet. Een zeer geslaagde en gezellige avond.

2002 

Januari: deze avond gaat over paranormale verschijnselen. 

Men kan zich nu ook opgeven voor een cursus Kunst 

& Cultuur, die door KVG Zwaagdijk-West is georgani-

seerd. Zij nodigen de dames uit voor een gezamenlijke 

avond in maart, waar het koor Grenzeloos komt zin-

gen. De doeavond is in april en dan zal er een planten-

bak van kippengaas gemaakt worden.

April: wegens sluiting van het Wapen van Nibbixwoud 

moet er een ander onderkomen worden gezocht en 

dat wordt de Uitbaterij aan de Ganker. Deze avond 

staat in het teken van een Antilliaanse groep Kanta Ku 

Nos, die zingen en dansen. Zij hadden ook iets lekkers 

voor de dames meegebracht. Na de pauze is er een 

show met prachtige carnavalskleding. 

Mei: op de uitgaansdag gaan de leden naar de Poelboer-

wat rondgekeken. Daarna met de boot het Jisperveld in 

om de mooie natuur en de vele vogels te bewonderen. 

een rondleiding geeft over haar beeldhouw- en schil-

derwerk. ‘Wat een bijzondere vrouw.’

Juni:

op de boot gezamenlijk eten. ‘Wat een gezellige dag.’

September: de heer Van der Broek komt aan de hand 

van dia’s smakelijk vertellen over de fabricage van 

sinaasappellikeur. De likeur mogen de dames ook 

-

lijke avond krijgen ze een receptenboekje mee.

November: opfrisavond over verkeer aan de hand van 

dia’s over nieuwe verkeersregels. 

Na de pauze is er een quiz, maar het valt nog niet mee 

om de vragen goed te beantwoorden.

2003

Januari: agenten komen vertellen en demonstreren 

over o.a.: wat doe je als iemand te dicht in je nabijheid 

komt en je een onbehaaglijk gevoel krijgt. Toon geen 

angst, lijk zelfverzekerd, oogcontact maken, afstand 

nemen en hulp zoeken. Hoe en waar bewaar je jouw 

geld? Ervaringen van leden bij inbraak en angstige situa-

ties komen ter sprake.

Zeventien leden geven zich op voor een weerbaarheid-

cursus.

Mei:

Schagen om te eten en wat een mazzel, het is koopavond.

Juni:

rijden de prachtige Wieringer route.

September: het 50-jarig jubileum wordt groots gevierd. 

De eerste gilden zijn opgeheven, maar Nibbixwoud 

is nog springlevend. Zaterdagmiddag om drie uur is 

er een  eucharistieviering in de noodkerk van de Sint 

Cuneraparochie die geleid werd door oud-vicaris G. 

Geukers. Medewerking wordt verleend door het Jubi-

latekoor. Daarna vertrekt het gezelschap naar café De 

Uitbaterij voor een informele receptie. Het buffet is 

keurig verzorgd, en ’s avonds geeft de feestcommissie 

een leuke revue over 50 jaar KVG.

Sinterklaasavond. Erelid Jo van Zelm moet bij Zwarte Piet komen.
Foto: KVG.
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Mevrouw Jo van Zelm ontvangt deze middag de zilve-

ren speld van het KVG omdat zij al vanaf de oprichting 

een heel actief lid is van de vereniging. Ze wordt tevens 

benoemd tot erelid.

2004

Het bestuur gaat met de tijd mee en verzamelt de 

e-mailadressen van de leden, dan hoeven ze de uitno-

digingen niet meer persoonlijk langs te brengen. De 

bestuursnotulen worden niet meer geschreven maar 

met de computer gemaakt. Er zijn  ook geen verslagen 

van de avonden meer.

Meestal staat er een verslagje in de dorpskrant De Kern.

Het jaarprogramma bestaat o.a. uit een muziekavond 

en een cursus aromatherapie. Wil Gorter uit Andijk 

verzorgt een avond met Hoedje op Hoedje af. Met de 

Vrouwen van Nu uit Hauwert is er een cabaretavond. 

In december een marsepeinavond. De dames maken 

mooie roosjes, beestjes en een spaarvarkentje en mo-

gen dat mee naar huis nemen.

2005-2013

Naast de vaste activiteiten die elk jaar georganiseerd 

worden, zoals de spellendag in januari, de jaarvergade-

ring, de gezamenlijke avonden  met KVG Zwaagdijk-

West en de Vrouwen van Nu uit Hauwert, een uit-

stonden bijvoorbeeld de volgende thema’s op de 

agenda:

Uitleg van de notaris over  diverse actuele thema’s, naar 

de passiespelen in Tegelen, bloemenveiling Aalsmeer, boe-

rengolf in Aartswoud, lezing over schelpen.

Juwelier Leo de Nijs vertelt over goud en zilver, schil-

deren met bijenwas, een excursie naar Abovo druk-

werk in Hoorn met uitleg van de directie, Marinus 

Zoutendijk uit Wognum en Kees Verbeek uit Nibbix-

woud. 

Modeshows, een kruidenvrouwtje over wat je allemaal 

met kruiden kunt doen en dan zelf een potje crème 

maken. 

Bezoek aan de ambulancedienst in Wognum, naar de 

witlof kwekerij van de Fa. Spruit in Nibbixwoud,  muse-

umbezoek, diverse maatschappelijke thema-avonden en 

-

rij De Wieringermeer op bedrijventerrein Agriport.

De verandering

In de toptijd van het KVG waren er honderdzeventig 

leden. Nu tellen we er zesenvijftig. Het is jammer dat 

er zo weinig jonge leden zich aanmelden, maar de tijd 

is veranderd. Zij hebben het vaak veel te druk. Ze wer-

ken, verzorgen de kinderen, helpen op school, doen 

vrijwilligerswerk, sporten en gaan op vakantie. Dat was 

vroeger helemaal niet zo. 

Vroeger hadden de dames nog wel eens een breiwerk-

je mee, want je mocht niet zomaar 

niks doen. Een uitgaansdag was 

echt een feestje. 

Pastoor is niet langer de geestelijk 

adviseur. Hij was overigens wel heel 

ruimdenkend. Onder zijn leiding 

werd er gesproken over seksuali-

teit, anticonceptie was toen streng 

verboden in de katholieke kerk 

weet van hadden. Hij vond de grote 

gezinnen een hele belasting voor 

de vrouwen.

In zestig jaar is er heel wat veran-

derd. Ook andersdenkenden kun-

nen zich nu bij het gilde aansluiten. 

In de beginjaren stond het gezin en 

alles wat daarmee te maken had, 

centraal. Nu is de aandacht vooral 

gericht op wat er in de samenleving 

speelt. Maar de gezellige avonden om elkaar te ont-

moeten, samen activiteiten te ondernemen en daarvan 

te leren zijn hetzelfde gebleven. Juist in thema- en de-

monstratieavonden is het verschil in tijdgeest goed te 

merken.

19 september 2013

Het 60-jarig jubileum wordt op deze dag gevierd.

mag niet ontbreken. En er is een puzzeltocht in de zaal 

uitgezet over het verleden van het KVG,  die de dames 

in groepjes moeten oplossen voordat ze aan het diner 

kunnen beginnen. ’s Avonds treedt voor hen een Ierse 

muziekgroep op. Voldaan keren ze weer huiswaarts. Op 

naar het volgende jubileum.

Op excursie naar paprikakwekerij De Wieringermeer.
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2013. Alle leden op de foto tijdens het 60-jarig bestaan van het KVG. Foto Nancy Holderbeke.
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