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SAVE THE DATE – 24 september – SAVE THE DATE – 24 september – SAVE THE DATE
Op vrijdagmiddag 24 september 2021 organiseren wij van 14 tot 17 uur een
Aangeklede thee in het landgoedcentrum te Vilsteren. Wij willen u daarmee
hartelijk bedanken voor uw geduld, nu er na onze ALV en verkoop van maart
2020 niets meer georganiseerd werd.
Wij verzoeken u op die dag een introducé mee te nemen, zodat zij kennis
kan maken met Tesselschade-Arbeid Adelt en misschien ook lid wil worden.
Zoals u weet is het belangrijk dat we nieuwe leden werven, nu het ledenaantal van de vereniging al
jaren aan het afnemen is.
We verwachten u een aantrekkelijk programma te kunnen bieden.
Zo zal er door ons lid Liesbeth Cremers over Landgoed Vilsteren worden verteld. Bestuurslid Pauline
Kruse zal u deelgenoot maken van het belang van het financieel ondersteunen van studentes, die
daarmee economische zelfstandigheid weten te verkrijgen, een hoofddoel van onze vereniging.
Tijdens deze feestelijke middag zal er livemuziek zijn. Onze penningmeester Dorien Rookmaker -die
tevens presidente van het landelijk bestuur is- zal over 150 jaar Tesselschade Arbeid Adelt vertellen,
een en ander ondersteund door filmpjes. Uiteraard wordt de innerlijke mens niet vergeten. Er zullen
allerhande petitfours en lekkernijen voor u klaar staan, naast koffie en thee natuurlijk. Ook zullen er
Tesselschade artikelen te koop zijn.
Noteert u de datum in uw agenda en denkt u vast na wie u als potentieel nieuw lid mee zou kunnen
nemen? Wij zien er naar uit u in groten getale te ontvangen, maar om de 1,5m afstand in acht te
kunnen nemen, zitten er natuurlijk wel grenzen aan het totaal aantal aanwezigen. Dan zal moeten
gelden, wie het eerst komt het eerst maalt. In de tweede helft van augustus zult u de officiële
uitnodiging per post ontvangen.

150 JAAR TESSELSCHADE-ARBEID ADELT
Aangezien Tesselschade in 1871 werd opgericht, bestaat in 2021 onze vereniging 150 jaar!
Het is daarmee de oudste Nederlandse vereniging van vrouwen. Dit zeer bijzondere jubileum moet
natuurlijk uitgebreid gevierd worden. Door de coronapandemie zijn de festiviteiten een jaartje
uitgesteld, maar op 17 oktober 2021 zal voor alle actieve bestuursleden en vrijwilligers een aftrap
van dit lustrumjaar worden gegeven in het Textielmuseum in Tilburg. Zij zullen daarmee worden
bedankt voor hun belangeloze inzet voor de vereniging.
Tijdens het lustrum in april 2022 zal de Maria Tesselschade Prijs
worden uitgereikt. Dit gebeurt eens
in de vijf jaar en de begunstigde is iemand (niet per sé een lid van de vereniging of iemand die ooit gesteund is)
die bijzonder gepresteerd heeft en dit tegen de stroom in voor elkaar heeft gekregen.
De lustrum commissie, waarin ook Tesselschade Zwolle vertegenwoordigd is, is druk bezig met de
voorbereidingen voor een spetterend einde van dit bijzondere jubileumjaar. Daarover zal tijdens de
start van de lustrumactiviteiten op 17 oktober meer informatie gegeven worden. Wel kan nu al
vermeld worden dat in de periode van oktober 2021 tot april 2022 diverse activiteiten ontplooid
zullen worden om u te informeren en actief mee te laten werken aan meer landelijke aandacht voor
onze doelstellingen.

We gaan ons voorbereiden op de toekomst, op de behoeften van de leden en van de studenten. Ook
is er aandacht voor het in stand houden van alle mooie handwerktechnieken, want ook dit
vakmanschap moeten we koesteren en overdragen aan de volgende generatie.
Wij houden u op de hoogte van al deze activiteiten via het landelijk bestuur en op de binnenkort
werkzame vernieuwde website.

TESSELSCHADE STUDIE FONDS
Het afgelopen jaar ondersteunden wij vier studentes. Twee hebben
inmiddels hun
studie afgerond. De twee andere studentes hebben ten gevolge van de coronapandemie een
vertraging in hun studie opgelopen, onder andere omdat een stage niet door kon gaan. Hopelijk
kunnen zij over enkele maanden hun studie voltooien.
Ook ontvingen wij drie nieuwe aanvragen, waarvan er eentje inmiddels al is gehonoreerd. Mocht u
studentes kennen van wie u denkt dat zij gebaat zouden zijn bij onze steun, aarzelt u dan niet ze naar
ons door te verwijzen, het Tesselschade Studie Fonds is daarvoor bedoeld! Kijkt u vooral eens op de
website https://www.tesselschade-arbeidadelt.nl naar de verhalen van studentes die dankzij het
Tesselschade Studie Fonds hun studie hebben kunnen voltooien. Eén van deze studentes is door
afdeling Zwolle ondersteund!

HEISESSIE
Het bestuur van Tesselschade-Arbeid Adelt Zwolle heeft dit voorjaar de koppen bij elkaar gestoken
om onze toekomstdoelen in kaart te brengen.
Wij hebben sinds enkele jaren te maken met een vergrijzing en terugloop van ons ledenbestand.
Bovendien laten de verkopen van de laatste jaren een steeds geringere opbrengst zien. Dit alles baart
ons grote zorgen.
We hebben getracht het tij te keren: we lieten onze verkopen doorlopen tot in de avond, of hielden
deze op zaterdag waarmee werkenden in de gelegenheid gesteld werden te komen, of organiseerden
een verkoop bij iemand thuis in de hoop het daarmee persoonlijker te maken. Helaas hadden al deze
pogingen niet het gewenste effect. Tesselschade Zwolle heeft daarbij geen eigen handwerksters
meer en betrok de meeste artikelen in consignatie van andere afdelingen. De verkopen zijn daardoor
niet meer ons hoofddoel, maar het ondersteunen van studenten blijft wel van het grootste belang.
Deze vrouwen kunnen door onze financiële ondersteuning een economische zelfstandigheid
bereiken, die zo belangrijk is. Het feit dat er afgezien van de financiële component werkelijk naar hen
wordt omgekeken, door interesse te tonen in hun studievorderingen en persoonlijke situatie blijkt
elke keer weer van zo’n groot belang!
We willen goedlopende artikelen van andere afdelingen te koop blijven aanbieden en hopen dat wij
weer een positieve opgaande lijn weten te vinden door het aantrekken van nieuwe leden en door het
organiseren van nieuwe activiteiten die onze leden binden en boeien.
U kunt ons daarbij ook helpen, wanneer u nieuwe leden weet te interesseren voor de prachtige en
unieke vereniging die Tesselschade-Arbeid Adelt is!
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