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fryslân
Bij het opmaken van dit katern voor het magazine van Vrouwen van Nu is er nog veel onzekerheid over versoepelingen
van coronamaatregels en de mogelijkheden voor het organiseren van activiteiten, zowel lokaal als provinciaal.
In april hebben we als provinciaal bestuur vier regionale
zoomoverleggen gehad met commissies en afdelingen. Dat
we op deze manier contact met elkaar konden hebben, is
vooral te danken aan José Vroonland en Maartje van der Bijl.
Zij hebben in de provincie zoomtrainingen gegeven aan leden,
commissies en afdelingsbesturen.
Tijdens deze sessies hebben we elkaar op de hoogte kunnen
brengen van wat er zoal binnen de afdelingen, commissies en
provinciaal bestuur gedaan wordt, om contact met elkaar te
houden. ‘Spiegelen’ en ‘sparren’ is belangrijk, zo geeft ook Ingrid Spijkers, hoofdredacteur van Omrop Fryslân, in haar interview aan.
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Er is veel ‘omtinken’ geweest via nieuwsbrieven, attenties,
telefoontjes, appjes, mailtjes; wat een creativiteit!
‘Samen’ blijft belangrijk en veel leden kijken uit naar fysieke
contacten.
Jubilea konden in 2020 niet gevierd worden; zo heeft afdeling Franekeradeel de viering van haar 100-jarig bestaan na
twee keer uitstellen, uiteindelijk moeten afstellen.
Afdeling Warten-Wergea hoopt dit jaar in oktober haar
eeuwfeest te kunnen vieren.
Afdeling Giekerk bestond in februari 90 jaar en heeft haar
leden verrast met een bijpassende chocoladereep.
Wel gevierd is de uitreiking van een ‘lintje’ aan
Marja Sterk; zij is op 26 april benoemd tot
Lid in de Orde van Oranje-Nassau! Voor haar een verrassing, maar zeer verdiend voor al haar vrijwillige inzet bij diverse vereniging, waaronder Vrouwen van Nu!
Jantsje Kalsbeek

een koperen jubileum
25 september 2008 – 25 maart 2021
Breicafé De Steek 12 ½ jaar
Breicafé De Steek uit Hurdegaryp bestond donderdag 25
maart precies 12 ½ jaar en dit heugelijke feit hebben zij ‘gezamenlijk’ gevierd. In die 12 ½ jaar hebben de breisters zo’n
9000 (!)breiwerken gerealiseerd. Ook heeft het breicafé aan
veel bijzondere projecten meegewerkt, zoals voor het Fries
Museum, Tryater, het Imaginarium Festival, deelname aan de
Kunstroute Hurdegaryp, het Textielfestival de Weerribben, de
pantoffeltjesdag, het tv-programma Landinwaarts met Dieuwertje Blok, de warmetruiendag, de hartjesactie, kortom teveel om allemaal op te noemen.
In 2015 won Breicafé De Steek de tweejaarlijkse Kultuerpriis
van de gemeente Tytjerksteradiel in dit kader een memorabel
hoogtepunt.
Helaas konden zij bij dit koperen jubileum geen breicafé organiseren om bij elkaar te komen. Daarom werd er bij de 50
breisters als troost een ‘koffie/thee to go’ gebracht: een bordje met een beker met daarin een theezakje, koffie, melk en
suiker een heerlijke bonbon en een cupcake.

Dit werd op de donderdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur genuttigd en ondertussen kon men luisteren naar ‘Muzyk yn Bedriuw’ van Omrop Fryslân met de door hen aangevraagde
muziek.
Zo waren zij die morgen van de jubileumdag op het zelfde
moment met elkaar verbonden.
Roeli Leistra
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Kennismaken met

ingrid spijkers
Hoofdredacteur bij Omrop Fryslân.

Via de digitale weg hebben wij contact gezocht met onze
gast voor deze keer en dat heeft natuurlijk alles weer te
maken met het heersende virus. Het leek ons leuk om van de
‘nieuwe’ hoofdredacteur te horen hoe zij ondertussen is ingewerkt en ook wat de Corona-beperkingen voor de Omrop
hebben betekend/betekenen. Ingrid is geboren en getogen in
Brabant en ging later studeren aan de school voor de journalistiek in Tilburg. Een medestudent was Gerrit Hofstra en na
verloop van tijd kregen zij een relatie. Toen Gerrit aan het
werk kon bij Omrop Fryslân is Ingrid met hem meegegaan
naar Friesland. Toen de Omrop begon met televisie kon Ingrid
als freelancer aan de slag en leerde zij binnen de kortste keren
Friesland kennen, inclusief het beheersen van de Fryske taal.
En dan nu sinds 2020 hoofdredacteur van Omrop Fryslân.
Het lijkt ons leuk voor de Vrouwen van Nu om eens nader
met haar kennis te maken. Op onze vraag of Ingrid de vereniging Vrouwen van Nu kent krijgen we een volmondige bevestiging; jazeker! Vervolgens vertelt Ingrid wat het werk als
hoofdredacteur behelst en mogen we ook een inkijkje
nemen in haar agenda van de afgelopen week. Ingrid: ‘Als
hoofdredacteur ben je verantwoordelijk voor alles wat gepubliceerd wordt. Op tv, radio en online. Web en app nemen
een steeds prominentere plaats in in de nieuwsvoorziening. Ik
ben betrokken bij de grote lijnen, welke onderwerpen vinden
we belangrijk, hoe willen we onze onderwerpen. De invulling
en uitvoering ligt bij de redacties. Zij maken iedere dag de
verhalen voor online, radio en tv. Niet alleen de nieuwsverhalen, maar ook de verhalen die vooral amuserend zijn of juist
achtergronden bij het nieuws geven. Daarnaast heeft Omrop
Fryslân nog twee bijzondere afdelingen met Fryslân Dok en
Tsjil (het vroegere Skoalle-tv). Fryslân Dok wordt uitgezonden op NPO2, Tsjil richt zich op jongeren tot 15 jaar en publiceren op de plekken waar de jongeren zitten, zoals You Tube,
Instagram, Whats App en de eigen Tsjil App. Maandagochtend een vergadering met alle eindredacteuren. Daarin bespreken we wat er de komende tijd op ons af komt, worden
nieuwe ideeën besproken en keuzes gemaakt. ’s Middags een
werkoverleg met de afdeling Publiek. Het is belangrijk dat zij
weten welke verhalen en ontwikkelingen er zijn bij de redactie.
Op dinsdagochtend richting Hilversum. Een keer per maand
schuif ik aan bij het radioprogramma Spraakmakers van
Radio 1. Belangrijk om het geluid van de regio in Hilversum te
laten horen. ’s Middags een overleg met een aantal eindredacteuren.
Op woensdag een overleg (via Teams) met de 13 hoofdredacteuren van alle regionale omroepen. Eens per maand hebben
we zo’n Teamsoverleg om gezamenlijke onderwerpen te be-

spreken en van elkaar te leren. Donderdag een overleg over
een talentproject waar we mee bezig zijn, bijpraten op de redactie en een overleg met het hoofd Publiek. Vrijdag geen afspraken, maar die wordt gebruikt om een aantal projecten op
papier te zetten, de mail bij te werken en het MT voor te bereiden’.
Als we Ingrid vragen hoe Corona invloed heeft gehad op
haar werken welke maatregelen zij heeft getroffen voor
de veiligheid en continuïteit van de medewerkers vertelt ze
ons: ‘We werken waar het kan vanuit huis. Iedere dag begint
met een ochtendvergadering met de redacteuren, verslaggevers en eindredactie. Dan doen we voor het grootste deel online. Presentatoren van verschillende radioprogramma’s doen
hun werk ook vanuit huis. Zo kunnen we bij een eventuele
besmetting, toch onze uitzendingen garanderen. Verslaggevers hebben hun microfoon op een hengel, zodat we 1,5
meter afstand kunnen houden. Voor tv kunnen verslaggevers
vanaf locatie monteren en hun reportage kant en klaar aanleveren. Dat kon al, maar dat doen we nu nog vaker. Gelukkig
hebben we een behoorlijk ruim pand en kunnen collega’s naar
de omroep komen. We werken in een creatieve sector, en
dan is het ‘live sparren’ met elkaar onmisbaar’. Op de vraag of
door deze manier van werken nieuwe inzichten aan het
licht zijn gekomen en permanent kunnen blijven zegt Ingrid:
‘Jazeker, we interviewen mensen nu makkelijker via een
beeldverbinding of een speciale geluidsverbinding. Dat zullen
we zeker houden. Maar we merken ook dat er behoefte is om
elkaar ‘live’ te ontmoeten. Bij de koffieautomaat ontstaan de
spontane ideeën en dat mis je nu’.
Vervolgens vragen we naar de mogelijkheden van spiegelen met anderen. Ingrid: ‘Iedere maand heb ik overleg met
de hoofdredacteuren van de andere regionale omroepen.
Tussendoor sparren we ook met elkaar. En natuurlijk heb ik
ook bij de Omrop mensen om mee te sparren en te spiegelen’.
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Over hoe ze de toekomst van de Omrop ziet en het betrekken van jonge mensen hierbij heeft Ingrid de volgende
visie: ‘Omrop Fryslân wil midden in de mienskip staan. We
willen verbinden, verdiepen en voorop lopen. Daar zetten we
de komende jaren volop op in. Jongeren bereiken we op andere platformen dan radio en tv. Zo hebben we een hele
grote community van jongeren op Instagram’.
Op een wat kritische vraag van ons hoe zij probeert het
peil van het gesproken Fries door de presentatoren/interviewers te waarborgen zegt Ingrid: ‘We besteden veel aandacht aan het correct gebruik van het Fries. We hebben een
taalcoach en voor alle medewerkers is het mogelijk een cursus op maat te volgen. Een taal is altijd in beweging, jongeren
gebruiken de taal anders dan ouderen. Maar zolang het taalonderwijs in het Fries niet serieus wordt opgepakt, is het voor
ons onmogelijk om dat allemaal te corrigeren. De gemiddelde

Fries spreekt Fries, lezen wordt al moeilijker. Maar wie schrijft
foutloos Fries? Dat leren wij onze journalisten ook. Ik denk
dat er geen organisatie in Friesland is die zoveel Friestalige
teksten maakt als Omrop Fryslân’.
Tot slot hebben we van Ingrid begrepen dat haar favoriete
vakantieland Italië is, het boek ‘Een beloofd land’ van Barack
Obama bij haar op het nachtkastje ligt en dat zij niet hele
avonden voor de buis hangt, maar selectief kijkt. Natuurlijk
naar de eigen programmering en vaak een talkshow, t.w.Op1
of Jinek/Beau.
We hopen dat we met deze kennismaking Ingrid wat dichter
bij onze lezers hebben gebracht. Onze dank aan Ingrid voor
de medewerking!
Jantsje Kalsbeek-Nauta en Anneke Algera-Burgy

wandelvrouwen van nu
De maand maart loopt al bijna op zijn einde, als ik op een
prachtige, zonnige dag de wandelvrouwen uit Lemmer bij de
Beach Club ontmoet: Janny Plantinga (75), AafjeJeensma
(68), Nel Herder (74) en Betsy Gort-Doedel (68).
Vier sportieve vrouwen van Nu, die op maandag en donderdag met eigen afdeling VvN Lemmer wandelen, zo’n 8
km. Fietsen doen ze ook, velen op de e-bike, in de leeftijd van
60 - 80+. Nel had wel zin om met de provinciale wandeltochten mee te doen, samen met Janny; dat was in 2017. In 2018
kwam Aafje erbij, zij had eerst wel enige twijfel of ze het aantal kilometers wel kon lopen, maar dat ging achteraf prima.
Betsy liep al zo’n 30 jaar met een groepje en via de VvN kwam
ze bij de wandelgroep 'Rûntsje om ‘e tsjerke' terecht. Haar
eerste keer was tijdens het wandelweekend 2020 en tot nu
toe heeft ze nog maar één maandelijkse tocht meegelopen,
want door het coronavirus mochten we niet meer in grote
groepen lopen en ging de horeca dicht. Wat ze zo bijzonder
vonden is dat je gelijk werd opgenomen in de groep; het voelde als een warm bad. Je loopt met verschillende vrouwen en
hebt leuke gesprekken.
Buiten de wandelingen van Vrouwen van Nu hebben ze afzonderlijk wel andere tochten gelopen o.a. Pier Lupkesloop
Tjerkgaast, Gaasterlandse Heuvelen wandeltocht Bakhuizen,
rondje Tjeukemeer, Struuntochten, Samenloop voor hoop en
vele andere tochten. Janny zou nog wel eens het Pieterpad
willen lopen, maar het lijkt haar ook een heel gedoe om dit te
regelen. Alle vrouwen hopen, liefst dit jaar nog, dat ze weer
met de VvN wandelgroep kunnen lopen. Maar dat hebben we
niet in de hand! Van de groep krijgen Nel en Janny binnenkort
hun eerste vaccinatie tegen het coronavirus.
Froukje Hijlkema-Schaap

wandelvrouwen Lemmer

redactie &
kopij

Het derde magazine van 2021 verschijnt in week 39, de eerste
week van oktober. Aanleveren highlights vóór 20 augustus en
kopij vóór 6 september op het redactieadres:
vrouwenvannu.redactiefryslan@gmail.com
Alle informatie is ook te vinden op de provinciale website: www.vrouwenvannu.nl/fryslan
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fietsen in de provincie
De provinciale fietstocht die gepland stond op 27 mei a.s.
gaat niet door. Reden: het is te onzeker i.v.m. Covid 19 om in
groter verband nu iets te organiseren. De vrouwen van afdelingen Haule en Haulerwijk betreuren het zeer, maar hebben
de moed nog niet verloren. Er ligt alvast een prachtige fietstocht klaar voor 2022.
Nu het fietsen provinciaal niet door gaat en toch op de 27e
mei te kunnen gaan fietsen met Vrouwen van Nu, bedacht de
Commissie Cultuur het volgende wat ze jullie niet willen onthouden: organiseer met je eigen afdeling een fietstocht bij jou
in de buurt, kleinschalig. Organiseer iets om te eten of te

drinken voor onderweg. Of neem het mee in je fietstas voor
een picknick. Hoe leuk kan het worden, maak er een feestje
van, dat kan ook op anderhalve meter afstand. Het is een
hart onder de riem voor de vrouwen van Haule en Haulerwijk
die nu al voor het tweede jaar de fietstocht moeten uitstellen. En jullie krijgen zelf een mooie ochtend / middag. Wil je
ons mee laten genieten van je tocht, stuur een foto naar de
website.
Voor wie de uitdaging aangaat alvast heel veel plezier
toegewenst!
Commissie Cultuur

Tentoonstelling

Haute Bordure
in het Fries Museum

De opening van de expositie is al een paar keer uitgesteld.
Tijdens de Nationale Museumweek hadden mensen met een
museumjaarkaart een paar dagen de mogelijkheid om, na een
negatieve test, het museum te bezoeken.
Minister Ingrid van Engelshoven heeft een kijkje genomen en
was zeer onder de indruk.
Ook Reinie Feenstra, de voorzitter van de Commissie Handwerken was enthousiast!

De deelnemers aan het borduurproject van het AmbachtenLab en Fries Museum, waaronder ons lid Ans Nout hopen op
17 mei bij elkaar te kunnen komen in het museum en samen
aan de slag te kunnen gaan met het borduurproject, waarvan
we het resultaat in juli kunnen bekijken.
Ans Nout heeft in maart al een virtuele rondleiding langs de
tentoonstelling gehad. We hopen, dat we straks allemaal de
mogelijkheid krijgen, om het museum te kunnen bezoeken.
De expositie loopt tot 18 juli 2021.

handwerkexpositie
2021
Commissie Handwerken en Textiele Werkvormen Fryslân

Thema's:
Verbinding' & 'Vier je successen, het is een feest waard!'
Data:
vrijdag 1 oktober 2021: 11.00 – 17.00 uur
zaterdag 2 oktober 2021: 10.00 – 16.00 uur
(opening voor genodigden op 1 oktober om 10.00 uur).
Inleveren handwerken:
donderdag 30 september: 9.00 – 11.00 uur
Plaats: MFC De Wier, De Telle 21 in Ureterp
Entree:
leden
€ 4,00
niet leden € 5,00

gevilte paaskip
Reinie Feenstra

