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Feest in de
Harmonie
 
Programma jubileumfeest 16 april 2019
We lichten een aantal tips van de sluier op. De hele dag is het
feest in de Harmonie in Leeuwarden. In alle zalen is iets te
doen. Van workshops tot interessante lezingen. Tussendoor
vindt ook nog de Algemene Jaarvergadering plaats.  En na-
tuurlijk is er een bijzondere lunch.
De kosten voor deze speciale dag bedragen 30 euro all-in.

Workshops/lezingen:
Annegreet van Bergen, schrijfster (bekend van ‘Gouden jaren’)
met haar laatste boek ’Het goede leven’.
Juglen Zwaan, voedingsdeskundige met ‘Eet jezelf gezond’
Houkje Rijpstra, directeur van Circulair Friesland met het on-
derwerp ‘Circulaire Energie in Fryslân’
Zahra Mousazadeh, directeur van FC Extra bij het Friesland
College over inburgering.
Als afsluiting: Inez Timmer, zangeres, met haar nieuwe pro-
gramma ‘100 jaar Vrouwen van Nu’
 
OPGAVE
Na ontvangst van deze nieuwsbrief kan men zich opgeven, bij
voorkeur bij de afdeling. Dit is mogelijk tot 31 maart. Weet wel
dat wachten tot die datum het risico met zich meebrengt dat
er dan geen plaats meer is in de Harmonie. Vol = vol.
Afdelingsbesturen kunnen de opgaven mailen naar Ymie
Hooisma, feestfryslan100@gmail.com
Voor individuele opgaven kan men ook terecht bij Ymie
Hooisma.
BETALING
Het bedrag van 30 euro per persoon kunnen de afdelingsbe-
sturen overmaken op:
NL56 RABO 0370 6424 49 ten name van BvPF, Vrouwen van
Nu met vermelding van de naam van de afdeling en het on-
derwerp Feest 16 april. Ook voor de individuele leden geldt dit
banknummer.
Voor vragen betreffende de opgave en betaling kan contact
op worden genomen met
Ymie Hooisma, t: 0511 431 830

Wist u dat:
- in 1919 vrouwen actief stemrecht kregen.
- onze vereniging in 1919 is opgericht.
- in 1919 de stoomtrein reed.
- in die tijd landbouwhuishoudcursussen voor meisjes
   zijn gestart.
- o.a. de volgende vakken aandacht kregen: verzorging
   groentetuin, pluimvee houden, eten met mes en vork.
- bij het paling schoonmaken tijdens de kookles,
   meisjes flauw vielen.
- men ook al in die tijd na de cursus contact wilde houden.
- contact met elkaar eigenlijk de basis was en is van
   onze organisatie.
- in 1946 het strijdbare bondslied ‘Mienskipssang’
   door H.K. Schippers is geschreven.

- in de Stellingwerven de afdelingen hun
   eigen bondslied hadden.
- al sinds 1947 in de afdelingen met contactleden
   wordt gewerkt.
- het provinciale bureau al viermaal is verhuisd.
- in 1947 de commissie Handwerken is opgericht.

- dit een geweldige golf van creativiteit op gang bracht.
- onze organisatie nu 100 jaar bestaat en dat zelfontplooiing
   en creativiteit op elk gebied nog steeds
   hoog in het vaandel staan.

april de hele dag in de Harmonie te Leeuwarden. Meer info bij
de afdelingsbesturen. Alle leden zijn van harte welkom!

Wist u dat bovenstaande maar een kleine greep is uit de his-
torie 100 jaar Vrouwen van Nu Fryslân. Dit vieren wij op 16
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27 en 28 maart 2019 

handwerkexpositie 
 

Locatie: It Dielshûs, ’t Bosk 41, Wommels 
   Openingstijden: 

   woensdag     11.00 - 17.00 uur   Entree: 

   donderdag    10.00 - 16.00 uur   leden         € 4,00 

        niet leden € 5,00  

 

 

Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen 

Handwerk-
expositie 27 en 28 Maart 2019 
 
In het Dielshûs in Wommels vieren wij het 70 jarig bestaan
van de Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen
Fryslân  tijdens de Handwerkexpositie
Heel toepasselijk is het thema deze keer: Feest!
Vanwege het 70-jarig bestaan zouden wij het leuk vinden
om met de handwerkstukken de link te leggen van vroeger
naar nu. Dus als u thuis nog antieke handwerkstukken hebt
van uw moeder of oma . . . . zouden wij die graag exposeren,
zoals bijvoorbeeld een oude merklap of Zaans stikwerk enz.
Neem daarvoor contact op met de Handwerkcommissie.
Voor het 100-jarig bestaan op 16 april 2019 van Vrouwen van
Nu Fryslân in Leeuwarden krijgen wij de beschikking over een
expositieruimte.
Ook daar willen wij antieke stukken exposeren, samen met
moderne handwerken.
Heeft u een mooi stuk, neem contact met ons op:
CHTW -Ina Zeldenrust tel. 0513-851994

Provinciale

Buitenschilderdag
 
Datum: woensdag 15 mei
van 10.00 uur tot 16.30 uur
een geheel verzorgde Buitenschilderdag bij de Túnmanswen-
te te Koarnjum, Martenawei 2, 9056 PE Koarnjum.
Bij minder mooi weer in het restaurant.
Aantal:15 personen
Meenemen: eigen materiaal
Kosten: €16,95 inclusief 2 x thee / koffie met iets lekkers en
een lunch voor tussen de middag.
In de middag nog een kopje thee. 
Wat je meer gebruikt is voor eigen rekening.
Opgeven voor 10 mei vvnbeleidsgroepcultuur@gmail.com
met vermelding van naam, adres, afdeling,en telefoonnum-
mer.
Betalen en opgave bevestigen via NL56 RABO 03706 42 449
t.n.v. BvPF,Vrouwen van Nu
o.v.v. naam, lidmaatschapsnummer, afdeling en activiteit.

Provinciale

Fietsdag
 
Deze wordt op donderdag 16 mei
georganiseerd door afdeling Doniawerstal;
een route van zo’n 50 km, met start en finish op
Eetboerderij ‘De Blauwpleats’, Langwarderdyk 6, 8521 NE Sint
Nicolaasga.
Ontvangst: v.a. 8.30 uur
Start: om 9.30 uur
Kosten: € 15, - (excl. lunch), ledenpas meenemen
Opgave: voor 1 april, liefst per mail, bij Janke Postma:
e: jankefietstocht@gmail.com
o.v.v. naam, adres, mailadres, tel.nr., afdeling en lidnr.
en de kosten overmaken op rek.nr.:
NL56 RABO 0370 6424 49 t.n.v. BvPF, Vrouwen van Nu
o.v.v. fiets19, naam, lidnr. en afdeling
t: 0514 – 531282
Wilt u een fiets huren? Neem dan contact op met:
2wielercentrum in Joure, t: 0513 – 412143.
Huur e-bike: €20, -
Fiets met versnelling: € 10, -
Maximum aantal deelnemers: 150
Ieder fietst op eigen risico.
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veren. Ze zagen op tegen de kritische beoordeling. Nu deze
drempel weg is, wordt er méér werk aangeleverd. Zo zie je
maar, handwerken is soms net als het echte leven….Je hebt
altijd ‘vóórs en tégens’…….

70 jaar
Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen
 
Het nieuwe jaar 2019 is nog maar net begonnen of Jantsje
Kalsbeek en ik worden al ontvangen bij de vrouwen van de
Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen, welke dit
jaar 70 jaar bestaat. Dus reden genoeg om deze middag aan
te schuiven.
De voorgeschiedenis begint al in 1949, de oprichting van de
Friese Handwerkcommissie. Vrouwen probeerden met
ideeëndagen en de handwerkkoffer andere vrouwen in de af-
delingen te interesseren voor handwerken en ook onderling
wedstrijden te organiseren. Begon het met oude handwerk-
technieken, die beschreven waren door Maria van Hemert,
tegenwoordig ligt de nadruk op de vrije creativiteit. Het zijn
vaak dezelfde technieken maar dan in een nieuw jasje. Het
geeft een ander aanzien.
De hedendaagse commissie komt 1 x per maand bij elkaar
en dan niet om te borduren, maar om te vergaderen en taken
te verdelen. Inspiratie halen de vrouwen o.a. uit landelijke
workshops in Nijkerk, exposities en ook de moderne kanalen
als YouTube en online borduren worden bekeken. De landelij-
ke cursuswerkdag van Kennisnetwerk Textiel op 9 februari a.
s. zal worden bezocht door 2 afgevaardigden. Werden voor-
heen voorwerksters ingezet om de geleerde technieken aan
de leden in de afdeling door te geven, later is hiervan afge-
stapt en tegenwoordig kan elk individueel lid meedoen. Ook
de 5-provinciëndag wordt nog steeds door de dames be-
zocht en levert de nodige inspiratie op. Dit betekent vaak de
start van nieuwe workshops.
In 2018 hebben de dames diverse workshops georganiseerd,
o.a. Textielkunst, Merklap Anders, Broderie Suisse, Kralenket-
ting breien, Kantklossen, Needlepoint Tappisserie, Quilten,
Quilten Roos-gevorderden.
In het verleden werd het prijzensysteem gehanteerd, maar
zoals zoveel zaken een andere inkijk krijgen, kwam dit sys-
teem in de loop der jaren ter discussie. Prijzen winnen is leuk
zo werd geredeneerd, maar de waarde zit vooral in het ple-
zier van zinvol bezig zijn. Ook de emancipatie van de vrouw
speelde hierin een rol; je mocht niet meer beslissen over de
creativiteit van anderen. Fryslân was de laatste provincie die
nog lang met dit prijzensysteem heeft gewerkt, maar in 2015
heeft dit z’n Waterloo gevonden. Toch zijn er in de tegen-
woordige commissie nog weer twee stromingen te bespeu-
ren. Degenen die nog steeds enthousiast zijn over het prijzen-
systeem, vinden dat de kwaliteit van het handwerken in deze
nieuwe situatie achteruit is gegaan. Is er een steekje ver-
keerd, dan laat men dit nu zitten en wordt het zo aangebo-
den. Ook is deze groep van mening dat je van de kritische blik
van een kenner (beoordeling van het werk) veel kunt leren.
De leden die tevreden zijn met de afschaffing dragen aan dat
voorheen leden soms hun werk niet wilden/durfden in te le-

foto Tineke Bralts

De commissie heeft voor de viering van dit jubileum op de
handwerkexpositie ingezet op het tentoonstellen van oud -
en nieuw werk. Er is aan de leden gevraagd om echt oude
handwerken (soms wel 100 jaar oud) aan te dragen. Vaak is
dit werk van moeder of grootmoeder die in haar tijd enthou-
siast lid was van de Plattelandsvrouwen. Dit werk wordt dan
tegenover de nieuwste technieken van nu geëxposeerd: ou-
de-nieuwe merklap, Tunisch haken in een nieuw jasje met

helemaal gerust. De continuïteit baart hen zorgen. Er zullen
zich ook voor deze commissie nieuwe leden moeten aanmel-
den om de organisatie rond te kunnen krijgen. Het aantal
handwerkers gaat achteruit en de vergrijzing slaat toe. Om
nieuwere technieken, kantklossen oud – nieuw. De hand-
werkexpositie wordt door iemand met oog voor detail inge-
richt; alle werk wordt aangenomen en tentoongesteld.
Over de toekomst van de commissie zijn de vrouwen niet

nu niet helemaal in mineur te eindigen moet gezegd worden
dat de commissie  enthousiast de viering van hun 70-jarig be-
staan gaat vieren en zij hopen velen met hen!
Anneke Algera-Burgy

Redactie &
kopij
Het volgende ledenblad verschijnt in week 19. Kopij graag
aanleveren voor 10 april en highlights voor 26 maart op het
redactieadres:
vrouwenvannu.redactiefryslan@gmail.com
Contactpersoon voor de redactie is Jantsje Kalsbeek. 
Alle informatie is ook te vinden op de website:
www.vrouwenvannu.nl/fryslan
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Een

Vrouw van Nu
van 100!
Jeltje Huizenga-Vries
Voor het eerst tijdens het 64-jarig bestaan van de afdeling
Haulerwijk van Vrouwen van Nu werd een lid 100 jaar! Met
haar familie vierde ze dat op 18 okt. 2018. Ze groeide met 6
zussen en 1 broer op in het gezin Vries aan de buitenkant van
Donkerbroek en moest elke dag een flink eind lopen naar de
school in het dorp waar ze zeven klassen doorliep. Zoals veel
kinderen in die jaren moest ze daarna aan het werk en werd
ze ‘dienstmeisje’ bij het gezin van de bankdirecteur. Later
hielp ze haar zus en zwager, die in Leeuwarden een bakkerij
hadden. In de oorlogsjaren was ze een van de Nederlanders,
die correspondeerden met de in Duitsland te werk gestelde
jonge mannen en per brief leerde ze zodoende Eb Huizenga
kennen. Ze trouwden in 1947 en vonden werk en onderdak in
de boerderij van de ouders van Eb. Het echtpaar kreeg drie
dochters en twee zonen. Na het overlijden van pake Huizenga
bleef zijn vrouw bij de kinderen wonen tot ze in 1975 naar het
verzorgingshuis ging. Voor Jeltje kwam er nu meer tijd vrij om
lid te worden van de Plattelandsvrouwen, waar ze ook pen-
ningmeester is geweest. Ze was in 1977 een van de oprichters
van het koor ‘Nim it sa it is’ en heeft met veel plezier deelge-
nomen aan de repetities en de optredens in eigen dorp. Ook
traden ze nogal eens op in verzorgingshuizen en het bleef
niet bij alleen zingen. Er werden ook toneelstukjes opgevoerd.
Het echtpaar kreeg nu ook de gelegenheid om met vrienden
Europa te verkennen en ze hebben van die reizen genoten.

foto: Sjoukje Kramer

Nadat de oudste zoon naar Amerika was vertrokken en daar
trouwde, hebben heit en mem Huizenga hem en later ook
zijn vrouw en dochter vijf keer bezocht. Nadat ze 1987 de
boerderij verkocht hadden, woonden ze nog 10 jaar in een

vrijstaande woning  en 10 jaar later verhuisden ze naar het
appartementengebouw waar Jeltje nog woont. Nadat het
echtpaar in 2006 het overlijden van een van hun dochters
moest zien te verwerken overleed in 2010 Eb en bleek niet

lang daarna, dat ze zelf lichamelijk en geestelijk achteruit
ging. Om er voor te zorgen, dat zijn  moeder toch in haar wo-
ning kon blijven, besloot de jongste zoon Albert zijn baan op

Nieuws van de 

Commissie
Reizen
Voor onderstaande reizen zijn nog plaatsen beschikbaar!
Zie ook onze website www.vrouwenvannu.nl/fryslan
 
7 daagse tuin en cultuurreis Malta (vliegreis)
12 t/m 18 mei 2019
prijs € 1098,- incl. half pension, 4 lunches, fooien en excursies
toeslag 1 pers.kamer € 124,-
opgave en info bij siepie van der leij
t: 0517-233460 of e: siepie@daamvanderleij.nl

 
8 daagse busrondreis Schotland 
‘the Highlands and the Lowlands’
21 t/m 28 juni 2019
prijs € 1089,- incl. half pension, 6 lunches, fooien en excursies
toeslag 1 pers.kamer/hut: € 198,-
opgave en info bij siepie van der leij
t: 0517-233460 of e: siepie@daamvanderleij.nl
 
8 daagse fietsreis langs rivier de Werra (Duitsland)
met cultuurhistorische bezienswaardigheden.
5 t/m 12 juli 2019
prijs € 950,- incl. half pension, 6 lunchpakketten en 2 lunches
en fooien.
toeslag 1 pers.kamer € 115,-
categorie: 1 tot 1½ fiets
opgave en info bij fokje boersma
t: 06 22819920 of e: fokjeboersma1@gmail.com

te geven om als mantelzorger zijn moeder bij te staan. Samen
met de thuiszorg en zijn zussen  bezorgen ze haar nog een
rustige en veilige oude dag in haar knusse huis.
Lieneke Adamse-de Jong
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