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nieuw jaar, nieuwe kansen . . .
Coronatijd bij Vrouwen van Nu 
En dan schrijven we vandaag februari 2022. Het is niet te ge-
loven dat we alweer een eind in het nieuwe jaar 2022 zijn. Er
wordt vaak gezegd dat de tijd nog vlugger gaat als je ouder
wordt en dat zullen velen van ons zonder meer herkennen.
Ondertussen heeft corona ons al meer dan twee jaar in de
besnijding. Waren we in het eerste jaar nog hoopvol dat het
bij één seizoen zou blijven, ondertussen zijn we ons ten volle
bewust van het feit dat we er nog niet zijn en dat het sein ‘-
brand meester’ nog niet gegeven kan worden.
Het Provinciaal Bestuur is al vanaf de eerste lockdown be-
gonnen met digitaal vergaderen en het afstemmen van de
nodige contacten.
Het ‘zoomen’ is al een gewoonte geworden en soms ook heel
praktisch; je hebt thuis alle gegevens bij de hand en hebt
geen reistijden. Toch vinden we het als provinciaal bestuur
fijn, dat we nu weer ‘live’ kunnen vergaderen en met elkaar
rond de tafel kunnen zitten.
   Er worden weer plannen voor activiteiten gemaakt, zoals
jullie in dit magazine, in de komende provinciale nieuwsbrie-
ven en op de website kunnen lezen. Zowel in eigen provincie,
als landelijk en Europees kunnen we anderen ‘ontmoeten’,
gezamenlijk actief zijn en wat ondernemen. Zo staan er al
verschillende activiteiten ‘op priemmen’, opgezet door onze
commissieleden: wandelen door de provincie, met en zonder
stokken, handwerken, reizen, (culturele) uitjes. We hopen, dat
dit jullie als leden weer uitdaagt, om je op te geven en mee te
doen en wat nieuws te leren.

   Van de meeste afdelingen hebben wij begrepen dat er alle
begrip was voor het afzeggen van de bijeenkomsten. Ook
toen deze wel weer georganiseerd mochten worden, waren
er veel leden die hebben aangegeven dat ze best nog wel
even wilden wachten om bij elkaar te komen. De angst om
toch nog besmet te worden stond hoger op de agenda dan
de onderlinge contacten. De diverse afdelingsbesturen heb-
ben hieraan welwillend gehoor gegeven.
   De dames van het Coördinatieteam Menameradiel vertel-
len dat de nieuwbrieven en mails het broodnodige digitale
contact is geweest met de leden.  En ‘De eerste kerst kregen
de leden een mooie kaart toegestuurd met onze kerst- en
nieuwjaarswensen. De dames hebben twee keer een attentie
gekregen; met Pasen blauwe druifjes in een potje en met
Kerst een banketstaaf. Verder hebben wij bovenop de korting
van tien euro van de provinciaal bestuur ook nog eens tien
euro korting gegeven op de contributie. Onderling werd er op
afstand vergaderd, telefoon en app waren gewillig’. ‘Mena-
meradiel’ laat desgevraagd weten dat ze er vanuit gaan dat
de afdelingsmiddagen/avonden weer per februari gaan star-
ten. Dit zal natuurlijk altijd afhankelijk blijven van de moge-
lijkheden die er op dat moment zijn.
Ja, en dan komt nu voor alle afdelingen natuurlijk de vraag:
hoe en wanneer pakken we de gang van zaken weer op. Er
zal voor de diverse afdelingen een tijd aanbreken dat er werk
aan de winkel zal zijn. De reeds afgezegde zalen, sprekers en
andere genodigden zullen opnieuw moeten worden benaderd
om nader af te spreken. Wij hopen dat er nog wat georgani-
seerd kan worden tot aan de zomer en wensen alle afdelin-
gen veel succes.
Jantsje Kalsbeek-Nauta en Anneke Algera-Burgy   
 

activiteitenagenda
Er zijn weer plannen gemaakt voor het komende jaar:

•   woensdag 9 maart:
Viering Internationale Vrouwendag in Sneek

•   woensdag 16 maart:
Nordic Walking Estafette in Lippenhuizen

•   vrijdag 8 & zaterdag 9 april:
Handwerkexpositie in Ureterp

•   vrijdag 17 mei:
Provinciale Fietsdag in Haule
 

•   woensdag 7 september:
Buitenschilderdag

•   woensdag 21 september:
TOP-dag in Lemmer
De wandelgroepen Rûntsje om 'e tsjerke en Kuier rûn it
doarp hopen in maart weer van start te gaan met de maan-
delijkse wandelingen in de provincie.
Alle informatie over deze activiteiten is te vinden in de pro-
vinciale nieuwsbrieven en op onze provinciale website:
www.vrouwenvannu.nl/fryslan
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redactie &
kopij
Het volgende magazine verschijnt in week 19.
Aanleveren highlights vóór 28 maart en
kopij vóór 20 april op het redactieadres:
vrouwenvannu.redactiefryslan@gmail.com

ming opgericht en er was een provinciaal emancipatiebureau
waarin Janti 6 jaar namens onze organisatie in heeft gezeten.
Vrouwen werden lid van interessegroepen en -clubs. Allemaal
door en voor vooruitstrevende vrouwen!
   In deze jaren was Janti zomaar 2 à 3 dagen in de week on-
derweg voor de plattelandsvrouwen: voor vergadering met
het provinciaal bestuur in het Landbouwhuis aan de Willems-
kade in Leeuwarden, voor landelijke vergaderingen en over-

‘Vrouwen activeren om actief te worden in de
maatschappij’ is al jarenlang een motto van Vrouwen van
Nu. Veel vrouwen hebben zich hiervoor in de afgelopen 100
jaar ingezet, zowel op afdelings-, provinciaal als landelijk ni-
veau.
 
   Om eens even stil te staan bij de ontwikkelingen, die onze
vereniging voor vrouwen heeft doorgemaakt, heb ik op een
middag met Janti Roemeling afgesproken.
Janti heeft zich in het provinciaal bestuur als voorzitter en als
vicevoorzitter in het landelijk bestuur (destijds hoofdbestuur)
vele uren vrijwillig ingezet en daarnaast meerdere functies
vervuld.
Als geboren Groningse is ze lid geworden in Haren en nadat
ze met haar man verhuisde naar Leeuwarden en later naar
Hurdegaryp werd ze in 1981 gevraagd voor een zit in het pro-
vinciaal bestuur van Fryslân. Ze had geen betaalde baan, maar
de kinderen woonden nog thuis en haar man had een druk-
bezette baan; het was dus best eens even puzzelen, als ze ’s
morgens al om zeven uur op pad moest, om op tijd in Den
Haag te zijn.
Het was in deze tijd, dat de computers hun intrede deden.
Provinciale bestuursleden en medewerkers kregen computer-
lessen van studenten, waarna ze deze ook aan de afdelingen
aanboden. Er werd altijd al ingespeeld op actualiteiten in de
maatschappij.
 
Emanciperende Vormingsactiviteiten
In de jaren ‘82/’83 werd de Commissie Emanciperende Vor-

leggen in Den Haag. In het begin namen ze als provinciaal be-
stuur zelf een broodje mee, maar dat hebben ze al snel veran-
derd in een gezamenlijke lunch tussen de middag. 

vrouw van toen en nu:
   janti roemeling
 

Als contactpersoon vanuit het PB bezocht ze kring- en regi-
overgaderingen met afdelingen en waren er intensieve con-
tacten met verschillende commissies. Onder begeleiding van
een ‘consulente’ waren er in die tijd o.a. een agrarische-, kle-
ding-, emancipatie- en jeugdcommissie actief.

                                                           Janti Roemeling

Naast een cursus ‘Spreken in het openbaar’ waren er trai-
ningen voor discussieleidsters, kaderdagen en beleidsdagen,
waarin het beleid van de vereniging voor de leden werd uit-
gezet. De contacten waren breed en intensief, er was binnen
de hele vereniging een groot saamhorigheidsgevoel. De
structuur was destijds anders en de lijntjes onderling korter.
Ook waren er de contacten met andere vrouwenorganisaties.
Vrouwen van Nu heeft Janti al met al veel gebracht; ze heeft
meer zelfvertrouwen gekregen, is ‘bewuster’ geworden en
geniet nog altijd van de contacten die ze aan deze periode
heeft overgehouden. 
Ze had alles voor geen goud willen missen!
    Jantsje Kalsbeek
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even voorstellen: rose jager
De Commissie Reizen heeft er met Rose
Jager een enthousiast nieuw lid bij.
Rose woont, samen met haar man, in de
Falom en is in 2014 door een vriendin
eens meegenomen naar haar afdeling
Tytsjerk en was meteen ‘om’ voor Vrou-
wen van Nu. Voorheen had ze er wat
een verkeerd plaatje bij, maar dat bleek
een verkeerde inschatting.
Na haar werk als verpleegkundige kreeg
ze met haar pensioen meer tijd voor
nieuwe dingen en die vond ze bij Vrou-
wen van Nu, zoals onder andere de
lees-, film en wandelclub. Rose: ‘Alles
klopt bij Vrouwen van Nu: je kunt nieu-
we dingen leren en voor vragen zijn er
de helpdesks. Vrouwen van Nu is een
moderne organisatie die het verleden
niet is vergeten. En ook al worden we
allemaal ouder, we moeten niet in het
oude blijven hangen, maar naar de toe-
komst kijken!’
Ze werd al snel gevraagd voor een be-
stuursfunctie en is sinds een paar jaar
secretaresse van afdeling Tytsjerk.

   Na een oproep in het magazine en
omdat ze Fokje Boersma, lid van de
Commissie Reizen, kende van haar afde-
ling kwam het balletje aan het rollen.
Deel uitmaken van de Commissie Reizen
leek Rose wel wat en na een kennisma-
kingsgesprek heeft Rose een sollicitatie-
brief geschreven en waren ze er als
commissie snel uit.
Rose en haar man gaan graag met de
caravan op pad. Zo hebben ze al veel
landen in Europa bezocht en met name
Frankrijk, waar ze steeds op zoek zijn
naar een voor hen nog onbekende regio
of een nieuwe route.
   Samen met Siepie van der Leij en Fokje
Boersma organiseert Rose nu de
groepsreizen voor Vrouwen van Nu
Fryslân en zorgen ze voor begeleiding
tijdens de reizen. Ze nemen indien
nodig taken van elkaar over en de sfeer
is positief!
De dames zijn hoopvol voor dit jaar!
Jantsje Kalsbeek

reizen in 2022
vrouwen van nu fryslân
 
We hebben nog twee mooie reizen op het programma! De uitgebreide dagprogramma’s en aanmeldingsformulieren van
de reizen vind je bij reizen/extra informatie op de website van vrouwenvannu.nl/fryslan

Rose Jager

6-daagse busreis Rijn en Moezel Duitsland     
U reist door het schilderachtige gebied van Rijn en Moezel.
Via een bezoek aan Keulen rijden we naar  het hotel met zicht
op de Moezel. We bezoeken pittoreske dorpjes maar ook de
eeuwen oude stad Trier met zijn stadspoot Porta Nigra.  Een
Rijncruise naar Koblenz waar u de Altstadt kunt bezoeken. Er
is een bezoek aan een Edelsteenslijperij en een chocoladefa-
briek. U wandelt langs mooie vakwerkhuizen. De Moezel be-
varen. Een middeleeuwse stadje te bezoeken en lekker een
terrasje te nemen. Een ontspannen reis met een ontspannen
dagprogramma en voldoende momenten om van het rivie-
rengebied te genieten.
Data:  28 augustus t/m 2 september 2022                   
Uiterste inschrijfdatum: 1 april 2022
Info en opgave: bij Rose Jager via rwjjager@gmail.com of
06-14144124
 

Opgelet! Nog enkele plaatsen beschikbaar!
9-daagse bus en treinreis  door de prachtige Zwitserse
Alpen
Data:  9 t/m 17 juni 2022
Uiterste inschrijfdatum: 1 maart 2022
Info en opgave: bij Siepie van der Leij via siepie@daamvan-
derleij.nl of 0517-233460
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Handwerkexpositie 

CH & TW Fryslân 

 

 

     8 en 9 april 2022 

in 

MFC De Wier  

De Telle 21 te Ureterp 

Openingstijden: 

 

vrijdag  11.00 – 21.00 uur 

zaterdag  10.00 – 16.00 uur 

 

entree:            € 5,00 

Twee jaar later dan bedoeld, houden wij
onze Handwerkexpositie in Ureterp.
De opening wordt verricht door Inge
Hekman, medewerker educatie-kunst
van het Fries Museum.
Op deze tentoonstelling zal ook het
kunstwerk dat vorig jaar met het Am-
bachtenLab door kunstenaars, studen-
ten van het Friesland College en Ans
Nout als afgevaardigde van de Vrouwen
van Nu, gemaakt is.
In september is er weer een
Inspiratiemiddag voor alle handwerk-
sters in Beetsterzwaag.
Op deze middag gaat Ans Nout een le-
zing geven over het project van het Am-
bachtenLab.
 
Commissie Handwerken en Textiele Werk-
vormen Fryslân

wandelvrouw van nu

Maartje van der Bijl

Deze keer wegens het gedoe met de op-
lopende coronavariant Omikron, heb ik
via de computer vragen gestuurd naar
wandelvrouw Maartje van der Bijl (65).
Samen met haar man Hugo woont ze in
Elsloo, een dorp midden in een natuurlij-
ke omgeving, dat op fiets- en loopaf-
stand van Nationaal Park het Drents
Friese Wold ligt.
   Maartje is al een aantal jaren lid van
Vrouwen van Nu en heeft al vele toch-
ten met de wandelvrouwen gelopen en
dat doet ze nog steeds met veel plezier.
Buiten deze wandelingen heeft ze
samen met Hugo al heel wat wandelin-
gen gelopen o.a. naar Santiago de Com-
postella. De planning was om het in 1
jaar te doen, maar wegens familie om-
standigheden, werd het 3 jaar. Met el-
kaar was de afstand 2760 kilometer en
eenmaal bij de Kathedraal in Santinga
zijn ze doorgelopen naar Finesterre, 100

km verderop. In 2017 hebben ze samen
een wandeling gemaakt naar Rome, in
één keer gelopen; dat was zo’n 2000
km. Aangezien Hugo langer is dan
Maartje, heeft hij eens uitgerekend wat
het verschil is in aantal stappen: Maartje
deed 40 stappen meer dan Hugo, in to-
taal heeft Maartje die wandeling in
800.000 stappen gedaan!!
   Daarnaast liepen ze een rondje ‘Dren-
telen’ van 160 km, naar hun dochter in
Ulft 140 km en hebben ze een aantal
keren de vierdaagse van Nijmegen en
Apeldoorn gelopen. Elke dag probeert
Maartje een korte wandeling te maken
in de omgeving en tijdens de vakanties.
Maartje: ‘Ik vind het heerlijk om in de
natuur te zijn, het geeft mij ontspan-
ning, rust en is goed voor de gezond-
heid en de vrijheid die ik voel tijdens
het lopen! Er blijft altijd wel wat te
wensen, om weer met de rugzak op pad

te gaan, te genieten en alleen maar te
denken, hebben we genoeg eten bij ons,
waar zal ‘s avonds ons bed staan; je
weet maar nooit wat er op je pad komt.’
Froukje Hijlkema-Schaap

4 - FRYSLÂN


