
   
 

 
 

WAPENFEITEN VAN VROUWEN VAN NU 1930-2015 
 
Leden van Vrouwen van Nu zetten zich op diverse terreinen in voor een leefbare 
samenleving of doen iets anders dat waardering oproept. Onderstaand een greep uit 
hetgeen in de afgelopen jaren is bereikt. Grote en kleine successen, van lokale projecten tot 
internationale samenwerking. 
 
 
 
1.  Handwerken 7.0 
2015 Vrouwen van Nu begint het project Handwerken 7.0. Handwerken 7.0 van Vrouwen 
 van Nu brengt traditionele handwerktechnieken in een modern jasje. Vrouwen van Nu 
 biedt de workshops onder meer aan in samenwerking met Modemuze. Modemuze is 
 een samenwerking van 7 musea die ambachtelijke technieken ook willen behouden. 
 Bij  het ontwikkelen van de workshops heeft Vrouwen van Nu samengewerkt met 
 studenten van SintLucas. Handwerken 7.0 is mede mogelijk gemaakt door een 
 financiële bijdrage van het Fonds voor Cultuurparticipatie. 

 
2.  De vereniging 
2014 De vereniging fuseert met KVO 
1968 De vereniging telt 60.000 leden. 
1961 De vereniging betrekt het Eigen Huis in Den Haag. De leden hebben in de afgelopen 
 jaren gezamenlijk het geld bijeengebracht voor de aankoop. 
1952  500ste afdeling 
1949 Het algemeen secretariaat van de vereniging verhuist naar Den Haag. 

 
3.  Voedselverspilling 
2013 Als eerste landelijke organisatie startte Vrouwen van Nu in 2014 een landelijk 
 FoodBattle. Ruim 1200 mensen uit 500 huishoudens. Na afloop van de FoodBattle 
 verspilden de deelnemers gemiddeld 30% minder voedsel. Goed voor de 
 portemonnee en het milieu. 
 
4.  Peru-project 
2013 De Rabobank Foundation en Vrouwen van Nu werken samen in het project MIDE. 
 Microkrediet voor ontwikkeling. De doelstelling is het verbeteren van de economische en 
 sociale positie van vrouwen in de hooglanden van Peru.Vrouwen van Nu maakt het 
 mogelijk dat de Peruaanse vrouwen zich verder bekwamen in ondernemerschap, het 
 begrijpen van financiele producten en de benodigde vaardigheden die bijdragen aan het 
 vergroten van hun economische, sociale en politieke positie. De Rabobank draagt zorg 
 voor (micro)kredieten. 

 
5.  Vrouwenvertegenwoordiger 
2012 Anke Vervoord, directeur Vrouwen van Nu, wordt door de minister van Buitenlandse 

Zaken benoemd tot vrouwenvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties. 

 
6.  Ook… 
 Vrouwen van nu zijn actief in waterschapsbesturen, in besturen van maatschappelijke 
 organisaties, in marktcommissies, consumentenorganisaties, vrouwenadviescommissies 
 en schoolbesturen. 
 Vrouwen van Nu praten mee en leveren een bijdrage aan de sociale samenhang binnen 
 onze maatschappij. 
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7.  En … 
 Leden van Vrouwen van Nu doen ervaring op met bestuurswerk en stromen door naar 
 bijvoorbeeld de gemeenteraad, naar het college van Burgemeester en Wethouders, de 
 Provinciale Staten of de Tweede Kamer.  
 

8.  Naam 
2012 In het dagelijks gebruik wordt de naam van de vereniging Vrouwen van Nu. De 
 officiële naam blijft NBvP, Vrouwen van Nu. 
2005 De naam van de vereniging verandert officieel in NBvP, Vrouwen van Nu 
1946 De naam van de vereniging verandert in Bond van Plattelandsvrouwen 
 
9.  Promotieteam 
2011 Tien leden van afdeling Weesp schitteren in twee promotiefilmpjes voor het nieuwe 

bezoekerscentrum van Natuurmonumenten in ’s Graveland. 
 
10.  Gehandicapten watersport 
2011 Het eendagsbestuur van afdeling Grou verkoopt zelfgemaakte spullen. De opbrengst, 

€ 365,00, is voor de Stichting Gehandicapten Watersport Grou.  
 
11.  Behoud bibliotheken 
2011 Met succes voert afdeling Hardegarijp actie tegen de dreigende sluiting van de 

bibliotheek in Hurdegaryp. 
 
12.  Postzegel 
2011 Afdeling Hardegarijp ontwerpt een postzegel en brengt er 1300 uit. 

Postzegelverzamelaars blijken er belangstelling voor te hebben. 
 
13.  Meiden van Nu 
2011 Op 1 januari sluit een groep ‘Meiden van Nu’ zich aan bij afdeling Donderen. Deels 

hebben zij een eigen programma, deels doen ze mee met het reguliere programma. 
Op initiatief van twee meiden uit Kwadendamme en Wolphaartsdijk gaat in augustus 
een Meiden van Nu groep voor meiden tussen de 18 en 25 jaar in Zeeland van start. 

 
14.  Kankerbestrijding 
1966 Een collecte van afdeling Winkel levert 700 gulden voor kankerbestrijding op. 
1986 Afdeling Gaasterland start een actie tegen het stopzetten van het preventief 
 onderzoek op baarmoederhalskanker. Met succes. In 1987 wordt het onderzoek in 
 Friesland hervat.   
2008 Afdeling Elsloo verkoopt zelfgemaakte producten en houdt een loterij voor KIKA 
 (Kinderen Kankervrij). Het levert € 1000,00 op.  
2010 Oktober is sinds jaren de maand waarin Pink Ribbon en de aandacht voor 
 borstkanker centraal staat. Afdeling Barchem organiseert voor leden en niet-leden 
 een bijeenkomst sieraden maken. De netto-opbrengst van € 1.162,10 is voor Pink 
 Ribbon.  
2011  Zeeuwse vrouwen nemen deel aan de Delta Ride for the Roses, een fietstocht ten 

 bate van KWF Kankerbestrijding. In 2012 organiseren de Linkin’ Ladies (een nieuw 
 netwerk binnen Vrouwen van Nu in Friesland) de Ride for the Roses in Friesland. 

 
15.  NL DOET 
2010 Het provinciaal bestuur van Friesland doet mee aan NL Doet, een dat waarop 

vrijwilligers iets voor anderen doen. In 2011 doen vijfentwintig leden van afdeling 
Vaassen/Emst mee.  
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16.  Breien 
1968 Afdeling Callantsoog levert 90 dekens aan het Rode Kruis. De dekens zijn gemaakt 

van gebreide wollen lapjes van 18 cm in het vierkant, door leden van de breigroep. 
2008 Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van De Friesche Elf Steden treedt 

toneelgezelschap Tryater op met de 12 uur durende voorstelling 11Stêdetocht. 
Breicafé de Steek van afdeling Hardegarijp breit 150 stuk voor stuk unieke mutsen 
voor deze voorstelling. Voor de voorstelling in Dokkum breien de vrouwen ook grote 
pakken. 100 van deze mutsen zijn een jaar later te zien tijdens een expositie. 
De vrouwen van het breicafé blijven bezig voor goede doelen: in 2009 100 mutsen en 
talloze pantoffels en sloffen voor zieke en kansarme kinderen in St. Petersburg. In 
2010 mutsen, sjaals en wanten voor daklozen. Deze worden verspreid via het Leger 
des Heils in Den Haag en Leeuwarden. Ze breien in 2010 ook poppengarderobes 
voor basisscholen, mutsen voor een toneelvoorstelling en ze breien voor wezen in 
Letland en Roemenië. In 2011 voeren de vrouwen ludiek actie voor recycling door 
middel van wildbreien.   

2010  Afdeling Alkemade breit 240 kleurige mutsjes voor pasgeboren kinderen in India. Ze 
 worden via Save the Children verspreid. 

 
17.  Op bezoek bij de Koninklijke familie. 
1949  In klederdracht lopen leden van afdelingen Wieringen mee in het defilé ter 
 gelegenheid van het koperen huwelijksfeest van Koningin Juliana en Prins Bernhard 
 in Soestdijk.  
1967  Prinses Margriet en mr. Pieter van Vollenhoven ontvangen een delegatie van de 
 vereniging die hen voor hun huwelijk een set van 12 gekant kloste bordenkleedjes 
 cadeau doet.  
2011 Leden uit alle provincies en van het landelijk bestuur zijn op Prinsjesdag te gast op 

paleis Noordeinde.  
 
18.  Op televisie 
1947  Nederland is gastvrouw van het internationale congres van de ACWW. De opening 
 daarvan wordt uitgezonden op televisie. In Nederland verzorgt de Vara een 
 uitzending. De BBC doet in Engeland verslag. President Truman van de Verenigde 
 Staten stuurt een telegram naar het congres.  
1968  NTS zendt een verslag uit van ‘Plattelandsvrouw Ahoy’, een beurs in Ahoy van 6 tot 
 en met 10 mei waar niet alleen commerciële stands te zien zijn, maar ook de 
 vereniging zich presenteert. Uit ontevredenheid over de wijze waarop NTS verslag 
 doet, schrijft het hoofdbestuur een brief naar NTS. Overigens maakt Cebeco ook een 
 film van de beurs en deze valt beter in de smaak. Afdelingen lenen deze om ze op 
 hun bijeenkomsten te laten zien.  
2011 Omrop Fryslân interviewt vrouwen van afdeling Reduzum voor het programma ‘doch 

it foar dyn doarp’, een programma over Friese dorpen. 
 
19.  Ronnie Tober Foundation 
2010 Het doel van de Ronnie Tober Foundation is ‘personen met een verstandelijke 

beperking uit hun isolement halen’. Leden van afdeling Hooiland-Klarenbeek-
Apeldoorn kunnen met de opbrengst van het Gelders Fietsrondje € 750,00 aan de 
foundation doneren. 

 
20.  Kerstfeest in Hongarije 
2009 Afdeling Voorthuizen reageert enthousiast op het verzoek van een lid dat naar 

Hongarije is verhuisd en vraagt om babykleertjes voor de arme bevolking daar. Het 
blijft echter niet bij babykleertjes. Voor het kerstfeest in 2010 zorgen de vrouwen van 
afdeling Voorthuizen voor kleding en cadeautjes onder de kerstboom. Ook in 2011 
gaan ze hiermee door. Na een oproep in het ledenblad sturen ook andere leden 
spullen op.  
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21.  Geld voor MS Research 
2009 Het Open tuinenweekend van afdeling Bakkeveen levert € 4630,00 op voor MS 

Research. 
 
22.  Protestmars 
2009 Provinciale Staten Zuid-Holland besluiten dat onder andere de polder Zuidoord 

teruggegeven zal worden aan de natuur. Hierdoor zal goede landbouwgrond alsmede 
de boerderij van de familie Van Beek verdwijnen. Het gemeentebestuur is hier 
unaniem tegen. Afdeling Zuidland organiseert een protestmars, waardoor ook de 
bewoners van de regio in opstand komen. Mede dankzij deze actie wordt het besluit 
uiteindelijk door de Raad van State vernietigd. 

 
23.  Rouwcentrum 
2009 Afdeling Beesd voert actie voor de komst van een rouwcentrum in het dorp zodat 

families in alle rust de laatste dagen met hun dierbare overledene kunnen delen en 
waar men waardig afscheid kan nemen.  

 
24.  Rolstoeldekens 
2009 Afdeling Leeuwarderadeel zorgt voor rolstoeldekens voor de plaatselijke afdeling van 

de Zonnebloem. 
 
25.  Vitaal Platteland 
1964 Nieuw-Buinen krijgt twee dorpshuizen en tientallen leden werken mee aan de 
 inrichting, onder andere zomen ze vele gordijnen. 
2005 Vrouwen van Nu spant zich in voor het behoud van een vitaal platteland. Aan 
 bestuurders wordt een manifest gestuurd met tien aanbevelingen over onder andere 
 de bereikbaarheid, behoud van voorzieningen en bedrijvigheid. 
2008 Met hulp van veel vrijwilligers wordt in Ansen een dorpshuis gebouwd. Iedere week 

maakt een groep van vier vrouwen van nu van afdeling Ansen het dorpshuis schoon. 
In totaal is zijn er 25 vrouwen van nu bij betrokken. 

 
26.  Gokhal van de baan 
2005 Vrouwen van Nu in Woensdrecht nemen het voortouw om de komst van een gokhal 

met speelautomaten tegen te houden. Met resultaat.  
 
27.  Jubileumgeschenken 
2005 In het jubileumjaar zamelt Vrouwen van Nu geld in voor provinciale en landelijke goede 

doelen, variërend van picknickbanken tot vakanties voor mensen met een beperking. 
Bovendien maken leden troostdekentjes voor diverse streekziekenhuizen in het land. Ook 
na het jubileumjaar blijven leden troostdekentjes maken voor verschillende ziekenhuizen 
in het land. Andere afdelingen maken al jaren zogenaamde ‘droomdekentjes’ voor ernstig 
zieke kinderen.  

 
28.  Ondersteuning mantelzorgers 
2004 Onder het motto ‘Laat de mantelzorger niet barsten’, voert Vrouwen van Nu samen met 

drie zusterorganisaties actie ter ondersteuning van mantelzorgers. Leden van Vrouwen 
van Nu geven een mantelzorger vrijaf en vragen bij gemeentebesturen en de landelijke 
overheid aandacht voor de positie van mantelzorgers. 

 

29.  Prijswinnaar 
1958 Afdeling Midden-Flakkee wint samen met andere deelnemers uit de landbouw de 
 eerste prijs op de Deltabeurs in Dirksland. 
1962 Mevrouw G.J. Jonkhans-Steenbergen uit Marknesse wint de Landbouwcomitéprijs 
 van het Koninklijk Nederlands Landbouw Comité. Ter gelegenheid van het 30-jarig 
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 bestaan van provinciale afdeling Overijssel zijn door het initiatief, de activiteiten en de 
 grote gaven aan originaliteit van mevrouw Jonkhans belangrijke bijdragen geleverd 
 tot meer begrip voor het platteland. In 1974 ontvangt opnieuw een lid deze prijs: 
 mevrouw Elema.  
1994 De vereniging ontvangt voor de campagne ‘Kritisch consumeren, duurzaam 
 produceren’ de Max Havelaarprijs.  
2004 Overijssel zet haar vrijwilligers jaarlijks in het zonnetje met de Overijsselse 

Vrijwilligersprijs. In 2004 wint vrouw van nu Linda Kummels de prijs. 
 
30.  Dorpswandeling 
2004  Afdeling Vriezenveen zet een wandeling door en rond het centrum van het dorp uit en 

brengt daar een informatieboekje over uit.  
 
31.  Reflecterende huisnummers 
2004 Afdeling Dalen verzoekt het gemeentebestuur om reflecterende huisnummers in het 

buitengebied te plaatsen om onder andere hulpverleners als ambulance, weekendartsen 
en thuiszorginstellingen van dienst te zijn. De gemeenteraad stelt voor 2004 € 100.000,00 
beschikbaar voor 2000 woningen.  
Afdelingen in de gemeente Noordenveld ontvingen voor een soortgelijke actie de prijs 
‘Kern met pit’.  
Ook dankzij de inzet van de projectgroep Vrouwen aan Zet van de provincie Overijssel 
komen er in het buitengebied reflecterende huisnummers. 

 
32.  Bezoektijden ziekenhuis 
2003 1050 handtekeningen verzamelen de leden van afdeling Assen om de bezoektijden van 

het ziekenhuis in Assen te verruimen. De directeur zegt toe dat het bezoekuur ’s middags 
weer terugkomt.  

 

33.  Aandacht voor senioren 
1947 Afdeling Koudekerk a/d Rijn/Hazerswoude Rijndijk levert sinds 1947 tot heden 
 vrijwilligers voor de organisatie van een seniorenreis. In 2012 vindt de 65e reis plaats. 
1947 Op de Kerstmiddag van afdeling Gendringen zijn meer dan 60 ‘ouden van dagen’ te 
 gast.  
1954 Afdeling Lexmond houdt een oliebollendag ten bate van de ‘Ouden van dagen’ in het 
 dorp. De opbrengst is 553 gulden. Veel afdelingen, waaronder Streefkerk, 
 organiseren een kerstmiddag voor de ouderen in het dorp. “Doordat ook het jaarlijkse 
 reisje van de oudjes door de Bond wordt verzorgd, is er langzamerhand een band 
 gegroeid.”  
1956 Afdeling Koudekerk a/d Rijn/Hazerswoude Rijndijk richt een bejaardensoos op. Tot op 
 heden runnen vrijwilligers van Vrouwen van Nu deze soos. 
1958 Afdeling Buren organiseert een speciale bijeenkomst voor de bejaarden in het dorp 
 en collecteert voor een bejaardensociëteit. Ook andere afdelingen organiseren 
 avonden voor bejaarden. 
1961 Leden van afdeling Witten maken kerststukjes voor zieken en bejaarden in hun dorp. 
 Vanwege het succes wordt deze actie in de jaren erna herhaald. 
2002 Afdeling Bergambacht zorgt voor een bankje in de hal van het Dienstencentrum en 

aanleunwoningen. Zo kunnen de mensen wachten op de taxi of Hopper (= belbus). 
 
34.  Meer vrouw in de politiek 
2002  De Nederlandse vrouwenorganisaties voeren op initiatief van Vrouwen van Nu en 
 Vrouwenbelangen actie om meer vrouwen in de Tweede Kamer te krijgen. Het motto is: 
 ‘Vrouwen in de politiek: vanzelfsprekend!’. Het percentage vrouwen stijgt van 34,7 naar 
 36,7%.  
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35.  Postagentschap behouden 
2002 Door gerichte actie van Vrouwen van Nu blijkt het met opheffen bedreigde 

postagentschap in Rockanje uitgebreid te worden tot een zogenaamd plusagentschap. 
De oproep om alle geldhandelingen, aanschaf van postzegels, strippenkaarten en 
telefoonkaarten bij het postagentschap te doen is niet tegen dovemansoren gezegd.  

 
36.  Afghaanse vrouwen 
2002 Meer dan 15.000 handtekeningen brengt Vrouwen van Nu op initiatief van Elly 

Carstens-Rijnbout bijeen om de Afghaanse vrouwen te laten weten dat wij in 
Nederland met hen meeleven. De handtekeningen zijn ook bedoeld om hen morele 
ondersteuning te bieden bij de wederopbouw van hun land. Daarvoor zamelen 
afdelingen ook geld in. 

 
37.  Kinderopvang 
2001 Op initiatief van afdeling Nijeveen opent een centrum voor kinderopvang de deuren in 

Nijeveen. De afdeling krijgt hiervoor de gemeentelijke vrijwilligersprijs. 

 
38.  Vrouwenbesnijdenis 
2001  Joke Berepoot van afdeling Spanbroek/Opmeer overhandigt 6.000 handtekeningen 

tegen vrouwenbesnijdenis aan de Somalische filmmaakster Soraya Mire. De 
handtekeningen zijn ingezameld door 107 afdelingen van Vrouwen van Nu. 

 
39.  Mobiteams 
2001 Vrouwen van Nu is samen met de ANWB actief in mobiteams: groepen 

buurtbewoners die gezamenlijk de leefbaarheid in hun eigen woonomgeving 
duurzaam willen verbeteren.  

 
40.  Ronald McDonaldhuis 
2000-2001 Vierenveertig Friese afdelingen zamelen fl. 21.000,00 in voor het Ronald  
 McDonaldhuis een Groningen. In 2002 zamelt afdeling Slochteren € 900,00 in voor 
 hetzelfde huis. Voor het te bouwen Ronald McDonaldhuis in Leeuwarden brengt 
 afdeling Leeuwarderadeel  in 2002 € 2836,00 bij elkaar en maakt een van de leden 
 een kunstwerk van Stiens om in het huis op te hangen.  
 
41.  Wandkleed 
2000 Veertig leden uit alle provincies maken samen een wandkleed in de Zuid-
 Amerikaanse Molatechniek. Het kleed krijgt vanaf februari 2001 een plaats aan de 
 muur van de patiëntenhuiskamer in Medisch Centrum Leeuwarden-Noord. 
 
42.  Vrouwen Wereldwijd 
 Met de slogan ‘Van plaatselijk naar wereldwijd’ betrekt de Commissie Vrouwen 
 Wereldwijd Drenthe Vrouwen (van Nu) in Drenthe bij het leven van vrouwen in andere 
 landen en bij buitenlandse vrouwen die nu in Drenthe wonen. Zij werken daarvoor 
 samen met drie internationale vrouwengroepen.  
 
43.  Zorgcentrum 
2001 Afdeling Garderen neemt samen met Plaatselijk Belang Garderen en de Dr. 

Kruimelstichting het initiatief voor een zorgcentrum in de plaats. Met succes. In 2010 
verwelkomt Dr. Kruimelstaete de eerste bewoners. In het bestuur van Dr. 
Kruimelstichting zit een Vrouwen van Nu  

 
44.  Zacht water 
1999 Afdeling Zuidwolde en haar zusterafdelingen Alteveer/Kerkenveld, Bloemberg, 
 Drogteropslagen, Fort, Linde en Veeningen dienen in december 1999 een verzoek in 
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 voor zachter water. In 2006 wordt dit gerealiseerd werd met de ingebruikname in een 
 nieuw waterstation. 
 
45.  Beste leeskring/beste leesclubboek 
1999  De leeskring van Heenvliet/Geervliet ontvangt de derde prijs voor de beste leesclub 
 van Nederland. Zij krijgen deze prijs voor hun keuze en hun samenvatting van het  

boek ‘De as van mijn moeder’ van Frank McCourt. In 2000 wint leeskring II van 
 Hoogerheide-Woensdrecht de Algemeen Dagblad Leesclub Prijs. 
2010 Leesclub Vrouwen van Nu Vlaardingen wint tijdens het Lezersfeest in Rotterdam de 
 tweede prijs en komt naar aanleiding daarvan in de uitzending van Radio Rijnmond.  
 
46.  E-Quality 
1999 Dankzij lobbywerk van het hoofdbestuur en kamervragen van ex-voorzitter en 
 Tweede Kamerlid Marry Visser werkt E-Quality vanaf 1999 gratis voor 
 vrouwenorganisaties. 
 
47.  NBvP-Unicef-project  
1998 Unicef Nederland en Vrouwen van Nu werken samen aan fondsenwerving voor  een 
 project in Nepal. Het project ondersteunt vrouwen die krediet nodig hebben om  een 
 eigen bedrijfje te beginnen en het biedt onderwijs aan kinderen, die daardoor de 
 kans krijgen om aan kinderarbeid te ontsnappen. Het project levert ruim fl. 46.000,00 
 op. 
 
48.  Fietsroute 
1998 Afdeling Broekstreek zet met mensen uit de streek een zestien kilometer lange 
 fietsroute uit. De Broekstreekroute voert onder meer langs bos, heidevelden en 
 moderne boeren bedrijven. 
 
49.  Veiligheid 
1998 Afdelingen Makkinga en Wierden bieden samen met het hoofdbestuur in 1998 10.000 
 handtekeningen aan staatssecretaris Vliegenthart van VWS aan onder het motto ‘Kan 
 het wat minder?’ De actie pleit voor minder alcoholgebruik, vroegere sluitingstijden 
 van cafés en andere maatregelen om het geweld in het uitgaansleven van jongeren 
 te beteugelen.  
 
50.  Quilts aanbieden 
1997 Ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van afdeling Assen, biedt de afdeling een 

quilt aan de gemeente aan. De quilt hangt jarenlang in het gemeentehuis. 
 
51.  Benin (doorlopend) 
1994 Start van de samenwerking met vrouwen in Benin. Regelmatig vinden er 

uitwisselingen plaats tussen Beninse en Nederlandse vrouwen. In 1998 verschijnt 
een foto/tekstboek over de ervaringen. Deelnemers aan uitwisselen vertellen over 
hun ervaringen in het Afrikamuseum. Tot 2003 staat de uitwisseling vooral in het 
teken van vrouwen in lokale besturen en handelsbevordering. Vanaf 2003 zijn er 
koppelingen tussen vijf (regionale) afdelingen van Vrouwen van Nu en 
vrouwenorganisaties in Benin. Leden van Vrouwen van Nu zamelen geld in, eerst 
voor waterputten, later voor microkredieten. De samenwerking wordt ondersteund 
door Agriterra. 

 
52.  Onderhoud standbeeld 
1994 Afdeling Grou zamelt geld in om het standbeeld van Eeltsje Halbertsma op te 

knappen en te verplaatsen. Sinds circa 2005 legt de afdeling op de geboortedag van 
Halbertsma bloemen bij het beeld. In 2011 geven ze het beeld een grote 
schoonmaakbeurt. 
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53.  Advies woningbouw 
1993 De Vrouwen Advies Commissie van afdeling Het Bildt doet in opdracht van de 
 Woningstichting N.W.Friesland een woongeriefonderzoek. Dit onderzoek omvat 96 
 van de 123 huurwoningen in St. Annaparochie. Het resultaat wordt gebruikt voor de 
 verbouw/renovatieplannen van woningen in St.-Annaparochie, maar ook elders in 
 Noordwest Friesland. De vrouwen adviseren ook bij de bouw van en aanpassingen 
 aan een seniorencomplex. 
 
54.  Meer groen 
1992 Op verzoek van afdeling Ansen koopt gemeente Ruinen een braakliggend stukje 
 grond aan om er een park aan te leggen. De afdeling helpt op Boomplantdag met de 
 aanplant.  
1994 Dankzij een bloembollenactie en sponsors schenkt afdeling Houtigahage aan het 
 dorp een vissteiger en een rij knotwilgen langs De Dobbe.  
2010  Afdeling Hardegarijp schenkt een perk rododendrons aan het dorp.  
 
55.  Test Express 
1990  In de jaren negentig doen veel leden mee aan Test Express. Zij onderzoeken 

daarvoor of in winkels/bedrijven milieuvriendelijke producten worden verkocht of 
gebruikt. Enkele resultaten: door deze test komt er in de kapperswereld meer 
aandacht voor de schadelijke effecten van veel producten en krijgen plantsoen- en 

 parkbeheerders (gemeenten en grote bedrijven) meer oog voor ecologisch geteelde 
bloembollen. 

 
56.  Kinderhandwerkgroep 
 Omdat er op basisscholen sinds geen handwerkles meer wordt gegeven, organiseert 
 afdeling Uffelte handwerkcursussen voor basisschoolleerlingen. Werkstukken van 
 deze leerlingen zijn te zien tijdens de provinciale handwerktentoonstellingen. 

 
57.  Vertegenwoordigingen 
1958 NBvP is vertegenwoordigd in de Commissie Coöperatieve Diepvrieskluizen van de 
 Nationale Coöperatieve Raad. De vereniging organiseert in datzelfde jaar 
 kadercursussen ‘over alles wat het diepvriezen betreft’.  
1988 Als één van de ‘founding fathers’ van Stichting Max Havelaar is onze vereniging 

jarenlang vertegenwoordigd in de Stichtingsraad, een adviesorgaan van het bestuur 
van Stichting Max Havelaar. 

 
58.  Tesselhuus 
1982 Begin jaren ’80 zamelden Texelse leden van Vrouwen van Nu geld in voor Het 

Tesselhuus, een aangepast vakantiehuis voor mensen met een spierziekte, zowel 
jongeren als volwassenen, dat in 1982 is opgericht door leden van de Lions club 
Texel en de Rotary club Texel. Sinds de oprichting hebben twee leden van Vrouwen 
van Nu zitting in het bestuur.  

 
59.  Taalproject 
1975 In samenwerking met de Stichting kinderverzorging en oudervoorlichting organiseert 

het provinciaal bestuur Groningen een taalproject voor ouders. Aanleiding hiervoor is 
het gegeven dat op het platteland nog veel dialect gesproken wordt, waardoor 
kinderen moeilijkheden kunnen hebben als ze naar school gaan. De cursus is een 
groot succes.  

 
60.  Demonstreren 
1974 Afgevaardigden uit alle provincies demonstreren in de hal van de Tweede Kamer met 

succes voor het behoud van de subsidie voor de Stichting voor Huishoudelijke 
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Voorlichting ten Plattelande. De minister zegt toe de subsidie tot 1 juli 1976 te 
garanderen. 

 
61.  Weekmarkt 
1974 Vier vrouwen van afdeling Bennekom voeren actie voor de komst van een 

weekmarkt. Ondanks aanvankelijke tegenstand van lokale winkeliers en de gemeente 
komt de markt er. Vanaf 27 april 1978 is de Bennekomse weekmarkt een feit. 

 
62.  Red kinderogen 
1973 Samen met organisaties aangesloten bij de ACWW zamelt de vereniging geld in voor 

projecten in India, Indonesië en Brazilië  waar moeders voorlichting krijgen om 
blindheid bij kinderen te voorkomen. 

 
63.  Samenlevingsopbouw 
1973 Het ministerie van Landbouw wil de agrarisch sociale voorlichting beperken tot alleen 

agrarische gezinnen. De NBvP protesteert hiertegen. Dit resulteert in het behoud van 
5 1/2 formatieplaatsen voor samenlevingsopbouw bij het toenmalige ministerie van 
Cultuur Recreatie & Maatschappij (CRM).  

 
64.  Glascontainers 
1970 Rond 1970 brengen leden uit Drenthe lege glazen flessen mee naar een provinciale 

bijeenkomst in Assen en deponeren ze bij een verzamelpunt. Dit is het begin van de 
invoering van glascontainers. Dit initiatief werkt als een olievlek. In diverse 
gemeenten in het hele land worden in de loop der jaren (mede) op verzoek van 
afdelingen glascontainers geplaatst. 

 
65.  Leeskringen 
1970 In samenwerking met de provinciale bibliotheek starten er leeskringen in Drenthe en 

Overijssel. 
 
66.  Meewerkende echtgenote 
1970 Aan de voorzitter van de Tweede Kamer gaat een telegram waarin de leden hun 

ongerustheid uitspreken over het nieuwe wetsvoorstel belastingaftrek voor het 
meewerken van de echtgenote in de onderneming van haar man. De vrouwen achten 
het onjuist ‘de beloning voor de arbeid van de echtgenote in de onderneming van 
haar man in de toekomst uitsluitend te doen afhangen van de te behalen winst’.  

 
67.  Acties kinderen 
1969 Op Schouwen-Duiveland zamelen de leden 1510,15 gulden in voor een te stichten 

tehuis voor geestelijk gehandicapte kinderen. Ze ‘verdienen’ dit geld door hun zolders 
leeg te halen en de spullen op een markt te verkopen. 

1970 Afdelingen en individuele leden doneren geld voor kinderen van Biafra. 18.750 gulden 
 komt via Terre des Hommes ten goede aan de kinderen. 
  
68.  Koninklijke onderscheidingen 
1967 Mevrouw Meyeringh, een van de oprichters van afdeling Gieten krijgt een Koninklijke 

onderscheiding voor het werk dat ze voor de vereniging heeft gedaan en ook voor 
haar rol in het culturele, maatschappelijke en kerkelijke leven van Gieten. Zij is een 
voorbeeld van de vele leden die in de loop der jaren voor hun inzet een Koninklijke 
onderscheiding hebben ontvangen. Het voert te ver ze hier allemaal te noemen. 

 
69.  Opknappen buurt 
1967 Onder het motto ‘Geef uw buurt een beurt!’ roept het hoofdbestuur afdelingen op een 

plan in te dienen voor een grote schoonmaak van het eigen dorp. Er zijn twee prijzen 
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voor de afdelingen die een goed – zoveel mogelijk in samenwerking met anderen uit 
te voeren – plan indienen.  

 
70.  Kindergymnastiek 
1964 Afdeling Duiveland richt een kindergymnastiekclub op. Binnen een jaar is de 

belangstelling al zo groot dat er drie groepen – naar leeftijd ingedeeld – zijn. 
 
71.  Seksualiteit  
1964 Een schoolarts schrijft in het ledenblad een reeks artikelen over ‘Het seksuele 

probleem in het leven van de mens’. In de jaren zestig zijn er bij afdelingen regelmatig 
lezingen over seksualiteit 

 
72.  Komst bibliotheek 
1962 Het bestuur van afdeling Vriescheloo slaagt er in om in openbare lagere school een 

uitleenpost te vestigen van de Centrale Plattelands Bibliotheek.  
 
73.  Kniepertjes bakken voor het goede doel 
1962 Afdeling Nieuw-Buinen bakt 21.000 kniepertjes voor de actie ‘Dorpshuizen Nieuw-

Buinen. Dit levert 525 gulden op. Afdeling Dalfsen bakt sinds de jaren ’80 kniepertjes 
voor de zomermarkt. De helft van de opbrengst gaat naar een goed doel.  

 
74.  Zorg om noodtoestand bij agrarische bedrijven 
1962 Tijdens de najaarsvergadering stuurt de vereniging een telegram aan de Minister van 

Landbouw om zorg uit te spreken “over de bedreiging van de bestaanszekerheid van 
agrarische bedrijven waaronder het gezinsleven ernstig leidt en die tot ernstige 
ontwrichting van de totale plattelandssamenleving leidt”. De maatregelen die de 
minister is zijn reactie noemt, krijgen veel aandacht in kranten en landbouwbladen.  

 
75.  Kinderbewaarplaats in Griekenland 
1961 Leden zamelen geld in voor een kinderbewaarplaats voor vrouwen die in de 

landbouw werken in het Griekse dorp Chrysoupolis.  
 
76.  Onderzoek 
196 De Plattelandsvrouw en haar organisatie, een onderzoek naar leden, activiteiten bij 

NBvP en CPB verschijnt o.a. met een voorwoord van C.W. Visser over de betekenis 
van vrouwenorganisaties op het platteland, wie de vrouwen zijn en hun participatie in 
de samenleving.    

 
77.  Bevrijding van honger 
1960 FAO roept de hulp in van de bij de ACWW aangesloten verenigingen om de wereld te 

bevrijding van honger. Hiervoor wordt een nationale actie op touw gezet. In het 
ledenblad verschijnt een oproep om deze te ondersteunen.  

 
78.  Zelfbescherming 
1959 Samen met de Stichting Nederlandse Federatie voor Vrouwelijke Vrijwillige 

Hulpverlening organiseert de vereniging een opleiding tot instructrice die tot taak 
krijgen de opleiding van de inleidsters te verzorgen. Deze inleidsters geven plaatselijk 
voorlichting aan kleine groepjes belangstellende vrouwen.  

 
79.  Cursussen 
1958 Het cursusaanbod is zeer gevarieerd: voor middenstandsvrouwen, voor 

pensionhoudsters, over het gebruik van diepvriezen en woninginrichting. Samen met 
de Friese Akademie zijn er cursussen als Burgerschapskunde, Beroepskeuze, 
Televisie. 
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80.  Zilverpapier sparen 
1958 Afdeling Nieuwe Schans verzamelt zilverpapier voor de aanschaf voor een 

invalidenwagen.  
 
81.  Bomen in Palestina 
1958 Diverse afdelingen en het hoofdbestuur schenken bomen aan het Nederlandse woud 

bij Jeruzalem. 
 
82.  Samen reizen is goedkoper 
1957 Speciaal aan leden van de vereniging plus hun echtgenoten en afhankelijke kinderen 

biedt KLM een kortingstarief voor een vliegreis naar geëmigreerde familieleden in 
Canada onder het motto: samen reizen is goedkoper. Deze jaren kent de vereniging 
ook een emigratiecommissie die onder andere voorlichting geeft over emigratie. 

 
83.  Advies woninginrichting 
1949 Leden uit Drenthe richten op de tentoonstelling D.O.E.N. (Drenthe Oud en Nieuw) 
 een huis in. Doel is de woninginrichting  onder de loep te nemen. 
1952 Zes leden van de vereniging doen mee aan een studie van de Nederlandse 
 Huishoudraad in samenwerking met het Bouw-centrum over de keuken, de was- en 
 bergruimte.  
1957 Samen met de Zeeuwse Landbouw Maatschappij richt afdeling Zeeland een 

Adviesbureau voor woninginrichting op. Leden van de provinciale woningcommissie 
vormen het bestuur. Leden van de vereniging en van de ZLM kunnen tegen een laag 
tarief advies inwinnen. Later komen deze bureaus ook in andere provincies.  
In verschillende provincies worden eind vijftiger jaren voorlichtingswoningen en 
voorlichtingskeukens ingericht. Koningin Juliana opent in 1958 de voorbeeldwoning in 
Vriezenveen. In diverse gemeenten nemen in de jaren vijftig leden van de vereniging 
zitting in de zogenaamde Vrouwen Advies Commissies. Tot op heden zijn leden van 
onze vereniging daarin actief. 

 
84.  Agrarische sociale voorlichting  
1956 De NBvP en KLNC nemen het initiatief tot oprichting van de agrarische sociale 

voorlichting.  De agrarische sociale voorlichting werkte voor boerengezinnen, voor 
mannen en vrouwen. Naast de landbouwvoorlichting en de huishoudelijke voorlichting 
vervulde de agrarische sociale voorlichting voor al een begeleidende en 
ondersteunende rol.  

 
85.  Linnengoed voor Australië  
1956 Aan slachtoffers van overstromingen in Australië wordt linnengoed gestuurd zoals 

(geborduurde) tafellakens, servetten en handdoeken. Als in 1958 Ceylon overstroomt 
doet de vereniging een gift uit de Rampenpot. Uit diezelfde pot krijgen repatriërende 
uit Indonesië ook geld.  

 
86.  Geld voor diaconessenhuis 
1954 Afdeling Lage Zwaluwe zamelt geld in voor het nieuwe diaconessenhuis in Breda. In 

1955 volgt afdeling Willemstad dit voorbeeld. Zij zamelt 475 gulden in door het 
bakken van 7300 oliebollen.  

 
87.  Opheffing Unicef voorkomen 
1954 Als de Verenigde Naties het Kindernoodfonds (nu Unicef) willen opheffen, komt er 

zo’n sterke reactie van de vrouwenorganisaties (verenigd in ACWW) dat de opheffing 
niet doorgaat. 
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88.  Hulp bij emigratie 
1948  Leden volgen emigratiecursussen aan de Volkshogeschool. In de vijftiger en zestiger 
 jaren emigreren diverse leden.  
1953 De vereniging verenigt zich met 11 andere landelijke organisaties in de Algemene 

Emigratie Centrale. In het hele land worden daarvan 76 afdelingen opgericht die 
nauw gaan samenwerken met arbeidsbureaus.  
Er is een speciale emigratiecommissie. Leden krijgen als ze emigreren een 
introductiebrief mee, gericht aan een zustervereniging over zee, die ook is 
aangesloten bij de ACWW.  
Ons lid mevrouw Everts wordt lid van de Commissie van Advies voor de 
Landbouwemigratie met als speciaal aandachtsgebied de opvang van emigrerende 
vrouwen. 
Eind jaren zestig is er een studiecommissie emigratie die onderzoekt of emigratie nog 
gestimuleerd moet worden. 

 
89.  Voedselvoorziening 
1952 De directie van de Voedselvoorziening organiseert regelmatig met 

vertegenwoordigers van vrouwenorganisaties bijeenkomsten. In 1952 spreken ze 
over de melkprijs, de peulvruchtenverbouw, afzet en visgebruik. 

 
90.  Hulp bij watersnoodramp 
1952 Na de watersnoodramp stort de vereniging 3.000 gulden in het Nationaal 

Rampenfonds. Daarnaast zamelen afdelingen geld in voor de getroffen afdelingen, 
worden vriendschapspakketjes met nuttige goederen opgestuurd en treden leden als 
gastgezin op voor getroffen leden. Ook uit het buitenland komt hulp: afdelingen 
Wageningen Suriname stuurt geld en een lid dat in Gstaad woont ontvangt een 
groepje vrouwen voor een vakantie. Samen met andere plattelandsvrouwen- en 
boerinnenbonden wordt op een aantal plaatsen in het rampgebied een tentoonstelling 
over woninginrichting en huisraad ingericht.  
Ook bieden praktische hulp. 32 jonge vrouwen en meisjes uit Berkenwoude steken de 
handen uit de mouwen op Flakkee. Ze maken scholen schoon, sorteren kleding en 
draaien kantinediensten.  

1954 Giften van de ACWW worden gebruikt om een binnenhuisarchitecte aan te stellen die 
 leden voorlichting geeft bij de wederopbouw en herinrichting van de door de ramp 
 getroffen woningen.  
 
91.  Vrouwelijke hoogleraar 
1952 C.W. Willinge Prins-Visser, presidente Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in 

1948 -1952, wordt op 9 juli 1952 de eerste vrouwelijke hoogleraar aan 
de Landbouwuniversiteit te Wageningen.   

 
92.  Oliebollen voor kleuterschool 
1952 Afdeling Hensbroek-Obdam houdt een oliebollen-dag ten bate van de kleuterschool 

om “de ieder jaar terugkerende onkosten” te kunnen dekken.  
 
93.  Nederlands Vrouwen Comité 
1950 Mevrouw Everts brengt in haar functie als vertegenwoordiger in het Nederlandse 

Vrouwen Comité een rapport uit omtrent de melkbezorging aan particulieren. Zij 
adviseert de bezorging in wijken op te delen net niet per stad uit te laten voeren.  

 
94.  Bestrijding TBC 
1950 In Drenthe helpen leden van de vereniging mee aan een huis-aan-huisactie om 

mensen op te roepen mee te werken aan het bevolkingsonderzoek naar TBC.  
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95.  Uitwisselingen 
1950 Jonge leden en dochters van leden kunnen een stage lopen in Zwitserland. Het gaat 

om boerendochters die in een gezin in Zwitserland verblijven terwijl een Zwitsers 
meisje naar ons land komt. De uitwisseling duurt 3 maanden. Ook zijn er 
mogelijkheden voor jonge boerendochters (en –zonen) voor een uitwisseling met 
Amerika. In de jaren zestig zijn er uitwisselingen met Engelse plattelandsvrouwen. 
Daarnaast zijn er jarenlang uitwisselingen van kinderen van leden gedurende de 
zomervakantie. 

 
96.  Gasten ontvangen 
1949 Dertig Amerikaanse vrouwen die allen op een of andere wijze contact hebben met het 

platteland maken een reis door Europa. Ze bestuderen de wijze waarop de 
Marshallhulp wordt gebruikt. Bij hun bezoek aan Nederland treedt de vereniging op 
als gastvrouw.  

 
97.  Rustfonds 
1947 De provinciale afdeling Noord-Holland richt een ‘rustfonds’ op waarvan leden gebruik 

kunnen maken wanneer ‘naar de mening van een afdelingsbestuur de lichamelijke of 
geestelijke toestand dat wenselijk maakt en ook haar dokter het nodig acht’. Leden 
komen dan in aanmerking voor een rustkuur.  

 
98.  Groene Kruis 
1947 Afdeling Echteld-IJzendoorn (2.000 gulden) en Zoelen (6.100 gulden) zamelen geld in 

ten behoeve van (huisvesting van) het Groene Kruis. Beide afdelingen houden een 
bazar. Ook in later jaren bleef het Groene Kruis een geliefd doel. Afdeling Beusichem 
zamelt in1948 2.100 gulden in met behulp van een fancy fair. In 1957 zamelt afdeling 
Maurik ruim 1.000 gulden in en afdeling Eibergen 1.247 gulden (voor de volledige 
inrichting van de dokterskamer). Afdeling Bunnik haalt met een bazar 5.529,99 
gulden op. In 1964 verstopt afdeling Everdingen 2.267 gulden in een grote oliebol en 
overhandigt dit aan de voorzitter van het Groene Kruis. De bazar van afdeling 
Hagestein in 1966 levert 1900 gulden op. 

 
99.  Bewustwording schadevergoeding oorlogslachtoffers 
1947 Het bestuur roept leden op het boekje ‘Laat zeeland niet verdrinken’ te bestellen om 

“iets te weten te komen van de nationale schande, die de schadevergoeding aan 
oorlogsslachtoffers is geworden. Als alle Nederlandse vrouwen zich hiertegen te weer 
stellen, dan zal de burcht van wanbeheer in Den Haag moeten vallen.” 

 
100. Pakjes voor soldaten 
1947 Leden sturen pakjes naar ‘onze jongens’ in Indië. De pakjes bevatten ‘een gezellige 

brief, duurzaam broodbeleg, conserven, tabak en sigaretten, versnaperingen, 
postpapier en potloden, boeken en tijdschriften. In 1948 zamelt afdeling Gendringen 
geld voor hen in.  

 
101. Goed onderwijs 
1947 Met het oog op de grote moeilijkheden die er bij het onderwijs, vooral op het 

platteland, bestaan schrijft het hoofdbestuur een brief naar de fractievoorzitters in de 
Tweede Kamer om hun zorg uit te spreken over de vlucht van onderwijzers naar de 
stad en waardoor vele kinderen op het platteland geregeld van onderwijs verstoken 
blijven. Bovendien dringt het hoofdbestuur aan op herinvoering van 
handwerkonderwijs. Drie kamerleden halen de brief aan bij de discussie over de 
onderwijsbegroting.  
Diverse afdelingen leveren textielpunten in ten behoeve van het handwerkonderwijs. 
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102. Gastvrij voor gerepatrieerden 
1946 In samenspraak met het Comité Nederland helpt Indië stellen leden hun huis open 

voor gerepatrieerden uit Nederlands Indië. Zij krijgen een zomerverblijf van vier 
weken op het platteland aangeboden. 
Bovendien wordt geld ingezameld om de gerepatrieerden te ondersteunen. Afdeling 
Lienden schenkt 4000 gulden, verdiend met een bazar. 

 
103. Radiopraatjes 
1946 Enkele malen verzorgt de Bond van Plattelandsvrouwen een radiopraatje voor ‘de 

plattelandsvrouw’ bij de A.V.R.O. In 1947 is er regelmatig een korte uitzending van 
bondsnieuws in Groningen, Friesland en Drenthe bij Regionale Omroep Noord. Vanaf 
1955 is de voorzitter of een ander lid van het hoofdbestuur van de vereniging met 
regelmaat te horen in het radioprogramma ‘Het platteland nu?’ van de V.P.R.O.   In 
de jaren ’60 en ’70 zijn we elke maand op de radio in de serie ‘Voor het platteland’ 
van de AVRO.  

 
104. Tijdelijke stop 
1941 Als het verzoek komt om het hoofdbestuur met een nazi-gezinde vrouw uit te breiden, 

weigert het hoofdbestuur dit. Als het verzoek wijzigt in een bevel, treedt het 
hoofdbestuur af en duikt onder. Na de oorlog herrijst de vereniging als vanzelf. 
Slechts 2 afdelingen worden niet opnieuw opgericht. 

 
105. Oprichting van de vereniging 
1930 Oprichting met behulp van de Associated Country Women of the World (ACWW) van 
 de Nederlandse Bond van Boerinnen en andere Plattelandsvrouwen op 14 oktober. 
 120 leden treden toe. Na twee jaar zijn er 1337 leden, in 1940 14.449 
 
 
 


