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WERKGROEP DORPSBELANGEN WAALRE
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In deze brief iets over de Werkgroep Dorpsbelangen (WD) in onze gemeente
Waalre naar aanleiding van de oprichting 40 jaar geleden op 29 maart 1979.
Tot 1999, het jaar waarin de Werkgroep werd opgeheven, zijn veel initiatieven
door deze groep ontplooid en werd aan de weg getimmerd.
Wie waren daarbij betrokken en met welk doel ?
Op 29 maart 1979 kwam een groep vrouwen bij elkaar, voorzitters of afgevaardigden van de vrouwenverenigingen KVG Katholieke Vrouwen Gilde), de NCVB
(Nederlandse Christelijke Vrouwen Bond) de beide KBO’s (Katholieke Bond Ouderen uit Aalst en uit Waalre) en KVB (Katholieke Vrouwen Beweging) en enkele
vrouwen die al actief waren in een andere werkgroep, zoals Vrouwen voor Vrede
en de Zonnebloem, op uitnodiging van Margriet Galama.
Er speelden wat zaken in de gemeente waar vrouwen over klaagden en ánders
dachten dan de bestuurders in die tijd. Er was sowieso een algemeen ontevredenheidsgevoel bij vrouwen over de plaats en de invloed van “moeder de vrouw” in de
maatschappij zowel landelijk (Baas in eigen buik) als hier.
Het werd een inspirerende middag. We waren het eens om niet te blijven mopperen want: “Kankeren binnen de muren helpt niet, om iets te verbeteren moeten
we ons juist laten horen waar de beslissingen worden genomen”. We besloten elke
maand bij elkaar te komen en te zorgen dat er garen op de klos zou komen. Zó is
Werkgroep Dorpsbelangen geboren en heeft 20 jaar actief bestaan.
Op de tweede bijeenkomst was ook Pia Wolters aanwezig en werd secretaris. We
hadden aan haar een uitstekende professionele kracht. Zij dacht onafhankelijk en
bleef zakelijk in haar denken met meenemen van de belangen van vrouwenorganisaties, die emancipatie én gezelligheid tot doel hadden. Zij stond boven de partijen. We besloten dan ook dat iedereen die in samenwerking geïnteresseerd was
zou kunnen lid worden van WD (Werkgroep Dorpsbelangen), ook mannen.
Onze plannen zouden praktische zaken behelzen en worden getoetst bij onze achterban, met name de vrouwenorganisaties, want de vrouwelijke kijk op zaken
werd leidend. Zo hadden we een brede feedback over de hele gemeente verspreid.
Vergeet niet dat we zeer capabele vrouwen in besturen hadden. Genoemd mag
worden Aukje Borst. Zij was ook penningmeester in het bestuur van ’t Klooster en
een goeie, geen gerommel. Ook was zij actief bij het K.V.G.
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De Werkgroep richtte zich op alle politieke partijen met haar zaken, maar bleef wel
partijpolitiek neutraal. Het ging ons heel idealistisch alleen om het welzijn van onze dorpsgemeenschappen. We kregen na een jaar m.n. van wethouder Jac. van
Beek medewerking om ons idealisme wat makkelijker in daden om te zetten, want
alle kosten waren tot dan voor eigen zak.
Margriet : ”Toen ik later lucht er van kreeg dat er een rijkssubsidie voor vrouwenemancipatie voor elke gemeente was “geoormerkt”, hebben wij met succes dat bedrag gekregen, ik meen 387 gulden per jaar. Dat betekende wel dat enkele mannen die aanvankelijk interesse toonden om zich aan te sluiten nu niet meer welkom waren, anders verspeelden we dit bedrag.…zo beperkt werkte de emancipatie!”
Welke onderwerpen kwamen aan bod? Dat waren zowel praktische als emancipatorische onderwerpen, zoals:
- Verkeerstechnische problemen zoals licht op donkere plekken in de gemeente en
een fietspad in de Willibrorduslaan. (De Werkgroep heeft zich ingezet voor meer
licht op donkere fietspaden zowel in Aalst als in Waalre.)
- Behoud van postkantoor en apotheek in het kerkdorp Waalre. (Door onze inzet
werd het besluit om postkantoor en apotheek in Waalre open te houden.)
- Het Milieuprobleem: gescheiden ophaalsysteem van het afval.
(De Werkgroep heeft zich beijverd om kliko’s in Waalre aan te schaffen. Er waren
rondom Waalre al meerdere gemeenten met dit systeem aan het werk. Ook heeft
de Werkgroep een tentoonstelling over het Milieu georganiseerd in de toenmalige
bibliotheken)
- V.O.S.-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving.

(Er was in die jaren nog een mentaliteit in Brabant dat vrouwen zich vooral met
het huishouden dienden bezig te houden en verder zich onder leiding van de pastoor wel in een vereniging mochten bewegen, maar alleen als dat binnen de moraal van de kerk paste)
- “Orde van Altijddurende Bijstand”, een orde opgericht door de Werkgroep zelf,
die aan vrouwen werd uitgereikt, die zich op een uitzonderlijke wijze ingezet hadden voor gezin en maatschappij.

1989 - Max Milieu bij de Antoon Coolen
bibliotheek
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Wethouder Caroline Haarman opent
de Milieutentoonstellng die door de
Werkgroep Dorpsbelangen is ingericht

15 jaar Werkgroep Dorpsbelangen
Lied gezongen op 29 maart 1994 bij het derde lustrum van de W.D.
Refrein:
Nie knieze - wèl zeure
Da's hardstikke goed
Wij zeggen al vijftien jaar
Hoe of 't in Waalre moet,
Maar, o jee, die mannen
Ze luisteren zo slecht.....
En daarom gaat de W.D. door,
Da's zinvol en terecht.
Vijftien jaar geleden, hier op deze plaats,
Werd een groep geboren, van vrouwen met veel praats,
De Werkgroep Dorpsbelangen, kordaat, vol energie,
Riep de vrouw op: Laat je horen, potverdrie !!!
De apotheek mocht blijven, het postkantoortje ook,
't Was knokken voor erkenning, soms raakten we van de kook,
Vooral bij 't eerste lustrum, een daverend succes,
Toch bleek dat later voor de mannen nog geen goede les....
De show met de milieubox liep ons bijna uit de hand,
Maar wij wonnen toch de slag met ons gezond verstand,
Er kwam een Winkelwijzer, het "Gat" werd bestudeerd,
Maar ook daar bleek later weer: ze hebben niets geleerd.....
En dan tot slot het Forum en 't "Vrouwenonderzoek",
De ambtenaren sputteren, doen het bijna in hun broek !
Want wij komen met een logica, daar kan men niet omheen,
Als belangengroep krijg je gehoor, als vrouw sta je alleen....
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Lies Berendsen, Lien Cox
en Trien Wouters
onderscheiden met de Orde
van Altijddurende Bijstand

Corrie Hooning met haar
Onderscheiding

- Projecten voor een goed doel zoals bijvoorbeeld Actie Speeltuin De Klimbim.
Bij het laatste jubileum van 20 jaar WD in 1999 heeft de Werkgroep een actie opgezet met lotenverkoop, een speelmarkt voor de kinderen en heeft een kraam met
zelf genaaide artikelen ingericht om te verkopen.

Deze actie heeft indertijd 10.000 gulden opgeleverd, waarvoor een speciale
gehandicaptenschommel kon worden aangeschaft.
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De jubilerende WD in de schommel die zij
aan de speeltuin schonken.

Achter vlnr: Maria Bekkers, Margriet
Galama, Nelly van Herk,
Vooraan vlnr: Pia Wolters, Aukje Borst,
Riet Vermeulen

De Werkgroep Dorpsbelangen
bestaat 20 jaar. Daar moet
op geklonken worden….
Vlnr: Pia Wolters, Lennie
Geels, Riet Vermeulen, Maria
Bekkers, Aukje Borst,
Margriet Galama, Nelly van
Herk, Rosa Jonker, Harmien
Mulder

Rond 2000 kreeg de Werkgroep geen vernieuwing meer van onderen en werden
de actieve leden te oud of overleden. Daarom werd besloten de Werkgroep op te
heffen en de archieven zijn bij Waalres Erfgoed ondergebracht.

Voorzitter Riet Vermeulen van de Werkgroep Dorpsbelangen overhandigt symbolisch de bestuurshamer aan de voorzitter van Waalres Erfgoed Lambert Jansen
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Oorlogsherinneringen
Naar aanleiding van de 75-jarige herdenking van de bevrijding van de
Tweede Wereldoorlog is er een boekje uitgegeven in Nederlands, zowel
als in het Engels, door Ferdi Das in samenwerking met diverse heemkundige kringen en Stichting Erfgoed 40-45 en Brabant Remembers.

In dit boekje zijn fietsroutes uitgezet in relatie tot wat er in de oorlog
en tijdens de bevrijding is gepasseerd en het bevat verhalen, die spelen in de jaren 1940-1945.

Dit boekje is te koop bij Waalres Erfgoed voor de prijs
van € 4,00 tijdens openingsuren van de Heemkamer op
maandag, woensdag en donderdag middag.
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Waalres Erfgoed organiseert een
Open Dag in Het Huis van Waalre

Op donderdag 31 oktober organiseert Waalres Erfgoed een “Open Dag”
van 19.00 – 21.00 uur in Het Huis van Waalre. De bedoeling is om ie-

dereen, die overdag verhinderd is, ook de kans te geven om met onze
Stichting kennis te maken.
Er zullen van alle werkgroepen mensen bezig zijn, om zo iedereen te
kunnen laten zien, waar we zoal mee bezig zijn. Zo zullen de medewerkers van de Fotogroep, de Middenstand, de Documenten, de Bidprentjes en Reminiscentie u kunnen laten zien wat hun werk inhoudt
en vragen beantwoorden.
Iedereen is van harte welkom ! !
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Donateursavond op 6 november 2019
Wij maken u er op attent dat er op 6 november
a.s. een donateursavond wordt gehouden met
als onderwerp
“Het rijke Roomse leven in Brabant”
Spreker is de verteller René Bastiaanse, bekend
van radio en televisie met zijn “Wandelingen”.
U krijgt hierover nog nadere informatie, want de locatie is nog niet bekend.
Advies: Houdt alvast deze datum vrij in uw agenda !!

Waalres Erfgoed is gevestigd in Het Huis van
Waalre, Koningin Julianalaan 19, te Waalre.
U kunt ons daar bezoeken op maandag van 9.00 –
12.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur, op woensdag
van 9.00 – 12.00 uur en van 14.00 – 17.00 uur en
op donderdag van 14.00 – 17.00 uur.
Verder kunt u altijd een afspraak maken met één
van onze medewerkers via onze website
www.waalreserfgoed.nl.
Ons banknummer is IBAN NL96RABO
0155799339 tnv penningmeester Waalres Erfgoed

Oproep aan diegenen die de bijdrage voor Waalres Erfgoed nog niet betaald hebben.
Wij verzoeken u uw bijdrage van minimaal € 12,50 te willen overmaken op rekening
IBAN nr. NL96RABO0155799339 van de stichting Waalres Erfgoed.
Wij danken u allen voor uw steun van onze stichting voor het jaar 2018.
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