
fryslân ∞§¶

foto Lieske van den Bos

Afscheid van onze secretaris

lieske van den bos
In april op de AV hebben we na 7 bestuursjaren afscheid ge-
nomen van ons betrokken en creatief provinciaal bestuurslid
en secretaris Lieske van den Bos.
   Inmiddels is Lieske 22 jaar lid van Vrouwen van Nu: ‘We
waren destijds verhuisd van Heerenveen naar De Knipe en de
kinderen waren het huis uit. Om andere mensen in de buurt
te leren kennen, ben ik lid geworden van Vrouwen van Nu en
een jaar daarop gevraagd voor het afdelingsbestuur. Ik ben 13
jaar secretaris van afdeling De Knipe geweest en heb zo ken-
nis opgedaan over wat Vrouwen van Nu zoal deed op afde-
lings-, provinciaal- als landelijk niveau.’
   Tijdens een bijeenkomst over het Peru-project in Heeren-
veen werd Lieske door Tineke Luijendijk, de voorzitter van het
Landelijk Bestuur en Annelies Westerveld benaderd voor het
provinciaal bestuur. Na een gesprek en een tijdje meedraaien,
om te kijken wat het allemaal inhield, heeft ze de stap ge-
waagd en is ze als secretaris overgestapt van de afdeling naar
de provincie. Destijds was het secretariaat ‘breder’, waren er
meerdere vrouwen in actief. Zo was er een secretaris buiten
bestuur, iemand op kantoor en een notuliste buiten bestuur,
maar deze taken zijn in de loop van de tijd door het provinci-
aal bestuur overgenomen. Zo moesten er uitnodigingen voor
provinciale bijeenkomsten gemaakt en locaties gereserveerd
worden. Daarnaast moest voor de AV het jaarverslag op pa-
pier en had ze regelmatig leden aan de telefoon. En Lieske
ging met Annelies en Alie Kalsbeek naar afdelingen ‘in zwaar
weer’. Ondanks goede gesprekken en inbreng van nieuwe
ideeën, heeft ze in de afgelopen 7 jaar meerdere afdelingen
zien vertrekken.
   Lieske heeft het altijd met veel plezier gedaan. Ze geeft aan,
dat ze er ook weer wat van heeft opgestoken: het sociale ge-
beuren binnen de vereniging, mensenkennis en inzicht in
nieuwe dingen.
Hoogtepunten waren het 100-jarig jubileum van Vrouwen
van Nu Fryslân in 2019, het 90-jarig jubileum van de landelijke
vereniging en de Ledenraad. De contacten met (bestuurs)le-
den uit andere provincies tijdens Ledenraadsvergaderingen en
PB/LB-overleggen, de Vrouwen van Nu Beurs en landelijke
commissievergaderingen. Je kijk op de vereniging wordt hier-
door zoveel breder.
   Lieske vervolgt haar carrière bij Vrouwen van Nu als verte-
genwoordiger in de Ledenraad, maar haar maatschappelijke
betrokkenheid blijkt ook uit de lijst met
vrijwilligersactiviteiten.

Zo regelt ze al 50 jaar de collecte voor de Nierstichting, eerst
in Heerenveen en daarna in De Knipe en is ze 45 jaar betrok-
ken geweest bij de Heerenveense Wandelvereniging (HWF),
zit ze in de Centrale Cliëntenraad en de klankbordgroep van
Alliade, is betrokken bij het ouderenproject van de gemeente,
vrijwilliger bij de ANBO, belastingconsulent, maatje in bud-
getbeheer en mantelzorger.
   En ze heeft ook nog tijd voor hobby’s: quilten en borduren.
‘Ik moet wat doen en zeker nu ik door het mantelzorgen
meer aan huis gekluisterd ben, geeft handwerken mij energie.
Met mijn eerste quilt had ik een eerste prijs op de Handwerk-
expositie’. Daarna volgden er nog meer en nu heeft ze haar
zinnen op een borduurwerk gezet.
   Naast de zitting in de Ledenraad blijft Lieske bij de provincie
betrokken; zo verstuurt ze de nieuwsbrieven naar de afdelin-
gen en beheert ze Portal met ledengegevens.
   We houden contact!  
      Jantsje Kalsbeek
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   Op de fiets naar Nij Beets, waar wan-
delvrouw Marieke van Leeuwen (65)
woont, samen met haar man en poes.
Marieke is beeldend kunstenaar; sinds
2004 schildert zij, vanaf 2007 is ze ook
met keramiek bezig en eind 2018 kwam
staal erbij. Maar haar hart gaat toch wel
uit naar keramiek. Ze liet mij ook haar
atelier ‘Op ‘e Romte’ en de tuin zien,
waar enkele van haar objecten staan.
Ook op haar website, www.atelierma-
riekevanleeuwen.nl kun je haar werk
bewonderen. Binnenkort krijgt de web-
site een opfrisbeurt, want hij is een
beetje verouderd.    Marieke is lid van
Vrouwen van Nu geworden in 2006 en
liep toen ook voor het eerst mee: het
Zevenwoudenpad.
‘Het wandelen was de aanleiding dat ik
lid werd van Vrouwen van Nu en nog
steeds is het wandelen voor mij belang-
rijk.

wandelvrouw van nu
Marieke van Leeuwen

Tijdens de rûntsjes wandel je door ver-
schillende hoeken van Fryslân, waar je
anders niet zo gauw komt. Alles wordt
voor je geregeld, dat is heel fijn; je kent
de wandelgroep en wat zo bijzonder is:
je komt vrouwen tegen met verschillen-
de achtergronden.

Ik vind het fijn dat het rûntsjes zijn, die
we lopen; dat is voor ieder van ons wel
zo makkelijk, geen gedoe met auto’s!
Eén keer in de maand loop ik met de
wandelgroep VvN Goutum 10+.
   Samen met mijn man loop ik in de va-
kantie tochten, meestal in buitenland.

Vroeger gingen we wildkamperen met
een tent, nu van hotel naar hotel of
berghut naar berghut. We regelen alles
zelf, niet georganiseerd. Ik mag graag in
de bergen lopen, dit jaar zijn we naar
Noorwegen geweest. Samen met mijn
man zou ik nog graag een keer in het
Franse middelgebergte willen lopen.
Wandelen geeft mij rust en ik vind het
fijn om in de natuur te zijn: lekker, van
plek naar plek, je hoeft niks, je weet
nooit wat je tegen komt of ziet.’  
Froukje Hijlkema-Schaap
 

provinciale fietsdag
Na 2 jaren uitstel was het op 8 juni dan toch zover: de pro-
vinciale fietsdag!
Afdelingen Haulerwijk en Haule hadden een prachtige
route van 50 km in zuid-oost Fryslân, op de grens met Gro-
ningen en Drenthe, voor ons in petto.
’s Morgens stonden de mannen al klaar, om de auto’s met
fietsen naar het parkeerterrein achter dorpshuis De Mande in
Haule te begeleiden.
Binnen was de ontvangst, met een routeboekje en koffie met
cake. Na een welkomstwoord van Femmy de Vries, die samen
met Sjoukje Kramer de organisatie van deze dag in handen
had, konden we ‘m groepsgewijs ‘aantrappen’ en de uitgezet-
te routepijlen volgen.
   Onderweg kwamen we langs verschillende bezienswaar-
digheden en toeristische punten, die allemaal in het route-
boekje beschreven waren. Als eerste waren daar Kamp
Oranje en Ybenhaer, die in de Tweede Wereldoorlog ge-
bruikt werden als opvang- en interneringskampen. Alle kam-
pementen zijn afgebroken, maar op de informatieborden is na
te lezen hoe het daar in die jaren en ook erna geweest moet
zijn. Heel indrukwekkend!

   Al fietsend kwamen we onder het Fochteloërveen door in
Ravenswoud en Appelscha, over het terrein van OlmenEs,
een woongemeenschap voor volwassenen met een verstan-
delijke beperking. Hier zijn 9 woonhuizen, 7 werkgebouwen,
een boerderij, een winkel en theeschenkerij en nog veel meer
voorzieningen.
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redactie &
kopij
Het decembernummer wordt in week 50 bezorgd. Aanleve-
ren kopij vóór 20 november; highlights uiterlijk 1 november op
het redactieadres:
vrouwenvannu.redactiefryslan@gmail.com
Het magazine en andere informatie is ook na te slaan op onze
website:
vrouwenvannu.nl/fryslan

Op woensdag 26 oktober organiseert de afdeling Lippenhui-
zen een bridgedrive in Jubbega.
Plaats: De Kompenije, Ericalaan 22 te Jubbega
Tijd: We beginnen om 10.00 uur en de zaal is open om 9.15
uur.
Kosten: € 18 per persoon; dit is inclusief 1 koffie en een lekke-
re lunch.  
Bovendien zijn er mooie prijzen te winnen.
Opgave: Voor zaterdag 22 oktober bij Aafje van den Bosch:
T: 0513 – 436373 of E: wiabo@kpnmail.nl
Het belooft weer een mooie dag te worden!
Aafje van den Bosch, Aaltsje Jongedijk, Fenna Liemburg, Klaasje van
der Sluis, Froukje van der Veen
 

bridgedrive

   Zo’n beetje op de helft van de route konden we op de Boe-
restreek in het zonnetje genieten van een uitgebreide lunch.

   Vanuit Appelscha werd de tocht vervolgd richting het
Focheloërveen en ondertussen voelden we de eerste spatjes

en werd de lucht toch wel wat donker . . .
Sommige fietsers haalden de regenkleding tevoorschijn, an-

deren waagden het nog zonder. Via het Fochteloërveen kwa-
men we in het ‘gevangenisdorp’ Veenhuizen, waar we onder

het genot van een boerderij-ijsje even konden schuilen voor
een flinke bui.

  Daarna weer op het zadel voor de laatste kilometers door
het Blauwe Bos richting de Dorpsstraat in Haule. Nadat de
fietsen weer op de auto’s waren geplaatst werd er nog even
nagenoten met een kopje thee of koffie.

   Wat een geslaagde dag!
        Jantsje Kalsbeek
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van onze nieuwe reizen in 2023 is op
dinsdag 8 november 2022.  Aanvang 14.00 uur.
Plaats: de Kurioskerk, Julianalaan 38 in Leeuwarden
Wij zijn druk bezig om de reizen voor volgend jaar aan jullie te
kunnen presenteren!
Houd daarom de website goed in de gaten (www.vrouwen-
vannu.nl/fryslan).
In het decembernummer van het magazine komen ook alle
reizen in 2023 te staan.
 
Wij ontmoeten jullie graag op 8 november. 
Iedereen is welkom!
Siepie, Rose en Fokje

commissie reizen fryslân
Kort reisverslag van de 9 daagse bus/treinreis naar
Zwitserland
van 9 t/m 17 juni 2022
   Donderdag 9 juni stapten we met 24 vrouwen in de bus van
touroperator Paulusma uit Drachten op weg naar de Zwitser-
se Alpen. De eerste nacht sliepen we in Ditzingen (Duitsland)
 om de volgende dag naar ons hotel in Feldkirch te rijden. Hier
verbleven we 7 nachten. Feldkirch ligt in Oostenrijk net over
de grens met Zwitserland en hier was bewust voor gekozen
omdat Zwitserland geen EU land is. Vanuit hier konden we
net zo makkelijk Zwitserland verkennen en toch ’s avonds
voordelig internetten en telefoneren en was ook de betaling
eenvoudiger.

Namens de Commissie Reizen Vrouwen van Nu Fryslân
Siepie van der Leij en Fokje Boersma

   In de dagen die volgden genoten we van de mooiste trein-
reizen (de beroemde Glacier Express en de Bernina Express)
rijdend langs gletsjers, heldere bergmeren, watervallen en
glooiende alpenweiden, met schitterende uitzichten op de al-
penreuzen. Ook bezochten we het vorstendom Liechtenstein
en voeren we op de Bodensee. We hadden prachtige dagen
en de sfeer was opperbest.
   Ook de terugreis verliep vlot. Na enkele stops om de benen
te strekken kwamen we in de namiddag in Ter Wolde aan
waar het diner klaarstond in restaurant Kriebelz. Daarna gin-
gen we op weg naar huis!
   Wij als reisbegeleiders kijken met plezier terug op deze
mooie reis! De vrouwen hebben genoten!

   Glacier Express de laatste dag

reünie & informatie middag
Goed om te weten!
Reizen in een nieuw jasje.
De reiscommissies van de provincies Groningen, Fryslân,
Drenthe en Overijssel gaan gezamenlijk een reis organiseren
onder de naam: Reiscommissie Noord.
Er wordt al druk overleg gepleegd om in het najaar van 2023
voor u een prachtige reis samen te stellen naar Napels en
omgeving. Hou daarom de site van bovenstaande provincies
goed in de gaten, binnenkort zal hierop meer informatie te
vinden zijn over deze reis.
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