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Afscheid en welkom

Voorjaar: de tijd van afscheid nemen en welkom heten van provinciale bestuursleden, maar in een tijd van crisis lopen zaken
anders. Met het annuleren van de Algemene Vergadering in april hebben we geen officieel afscheid kunnen nemen van onze
voorzitter José Vroonland. Dit doen we nu op het Najaarsoverleg, op woensdag 11 november in het Van der Valk hotel in
Sneek. Ook verwelkomen we drie nieuwe leden binnen ons provinciaal bestuur:
Eelkje de Boer, Marja Sterk en Nely Jukema. Met elkaar gaan we ervoor!

Afscheid

'En toen was de zes jaar zomaar voorbij . . . .
Toen ik zes jaar geleden benoemd werd als lid van het provinciaal bestuur, had ik niet kunnen bedenken wat mij allemaal te wachten stond; zoveel vergaderingen, maar ook zo
veel dynamiek en zoveel leuke en bijzondere ontmoetingen.
Waardevolle ontmoetingen waar je wat van opsteekt en
waar je zelf weer energie van krijgt.
Zo kijk ik met bijzonder veel plezier en genoegen terug op
het Breiproject; een unieke samenwerking van Vrouwen van
Nu Fryslân met het Fries Museum en het Friesland College.
100 Friese vrouwen die studenten van het Friesland College
breiles gaven en daarnaast ook nog in het museum het Breicafé bemensten. Wat een topvrouwen die breisters, geweldig.
Leuk én leerzaam was ook de organisatie, samen met Groningen, Drenthe en het landelijk bureau, van de Vrouwen
van Nu Beurs in Drachten. De eerste Beurs in de regio. Het
liep gelukkig allemaal als een trein.
Maar het toppunt van de afgelopen jaren was, uiteraard,
ons 100-jarig jubileum. Wat een Feest! De Stadsschouwburg
De Harmonie vol swingende vrouwen en mooie workshops
en lezingen. Heel bijzonder om daar, in de grote zaal, als
voorzitter te mogen staan. En het was het hele jaar feest;
met 39 bezoeken aan de afdelingen en een prachtige tentoonstelling in het Fries Landbouwmuseum. Veel dank aan de
vrouwen die dit allemaal mogelijk hebben gemaakt!
Natuurlijk, er waren ook mindere momenten, zoals bijeenkomsten met boze en emotionele vrouwen. Dan verzuchtte
ik bij thuiskomst tegen mijn man: waar ben ik aan begonnen.
Ik doe dit ook maar in mijn vrije tijd! Maar gelukkig staan daar
die zovele mooie momenten tegenover, die het allemaal de
moeite waard maken; in een bestuur zitten van Vrouwen van
Nu.
En nu neem ik afscheid als provinciaal voorzitter. Afscheid
van de leden van Vrouwen van Nu Fryslân en in het bijzonder,
afscheid van Lieske van den Bos en Jantsje Kalsbeek, de beide
vrouwen van het provinciaal bestuur, met wie ik altijd heel
fijn heb samengewerkt. Vrouwen met een groot hart voor de
vereniging. Dank jullie wel.

Veel dank ook aan de vrouwen van het landelijk bestuur en
het landelijk bureau. Ik heb onze samenwerking altijd als zeer
constructief en hartelijk ervaren.
Tot slot een warm welkom aan de drie nieuwe vrouwen in
het provinciaal bestuur: Eelkje de Boer, Marja Sterk en Nely
Jukema. Dit zijn de vrouwen die het gaan doen, die geloven in
de kracht van vrouwen en in het geweldige sociale netwerk
dat Vrouwen van Nu nog altijd is. Ik wens jullie heel veel plezier en wijsheid toe voor de jaren die komen'.
Een hartelijk groet,
José Vroonland
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Welkom

Nieuw provinciaal bestuurslid:
'In januari werd ik benaderd met de vraag of ik mij kandidaat wilde
stellen voor het Provinciaal Bestuur. Mijn antwoord: 'moet dat nu
nog? Ik ga er over nadenken'. Ik liet het bezinken en dacht, waarom
ook niet?: mijn steentje bij te kunnen dragen aan deze prachtige
vrouwen organisatie, moet je ook als een voorrecht kunnen
beschouwen!'
'Ik ben Eelkje de Boer-Wiersma, 71 jaar, getrouwd met
Willem de Boer en woon in Franeker. We hebben twee zoons
en schoondochters en vijf kleinkinderen. In mijn werkzame
leven was ik Verpleegkundige.
In 1973 ben ik getrouwd en boerin geworden. Een veehouderijbedrijf en als hobby fokkerij van Friese paarden; een man-vrouw maatschap en in 2001 een maatschap aangegaan
met onze zoon, die in 2016 het bedrijf heeft overgenomen.
Altijd hand- en spandiensten verricht voor het bedrijf, de
boekhouding en als het nodig was ook andere zaken.
In dat jaar ben ik ook lid geworden van wat toen nog de
BvPF was, afdeling Witmarsum. Het was een vanzelfsprekendheid lid te worden mede doordat mijn moeder al heel
lang lid was en daar zoveel inspiratie en enthousiasme uithaalde. Mijn zus was mij al voor gegaan, Mijn moeder zou het
niet meemaken dat haar tweede dochter lid werd. Op weg
naar een bijeenkomst kwam ze door een verkeersongeval om
het leven. Mijn schoondochter sluit zich niet aan; zij heeft
haar eigen vereniging en denkt dat Vrouwen van Nu niet voldoet aan haar verwachtingen. Ze heeft een baan, het bedrijf
en sporten. Er zijn ook grote verschillen tussen toen en nu.
In 1978 kwam ik in het bestuur van de afdeling als notuliste en
later als vicevoorzitter; grappig: in het bestuur met de moeder van een vriendin en onze tweede zoon werd in die tijd geboren.

Na vier jaar verhuisden we in 1981 naar een ander bedrijf en
werd ik lid van afdeling Franekeradeel. De eerste jaren had ik
zitting in verschillende commissies van de afdeling. Ons jonge
gezin vroeg aandacht, zitting in de ouderraad, oudercommissie, sportvereniging, vrijwilligster in dorpshuis, onderweg voor
de sporten van de jongens en onze eigen hobby de paarden:
rijden bij de Friese Quadrille, secretaris van die vereniging en
een zit in de werkgroep voor de inventarisatie van de Arresleden in Friesland was toen wel voldoende.
In 2008 maakten we plaats voor het jonge gezin van onze
zoon en verhuisden we van de ‘pleats’ naar Franeker. Een andere tijd brak aan, rustiger, zodat weer andere zaken op mijn
pad kwamen.. In 2009 ben ik voorzitter van de afdeling geworden, tot 2015 en daarna nog drie jaar de PR; in 2019 voorzitter van de jubileumcommisssie voor het 100 jarig bestaan
van de afdeling in 2020.
25 maart 2020 zou onze afdeling haar jubileum vieren, maar
het coronavirus legt de halve wereld stil. Het is beangstigend
en bepaalt ons tegelijk tot zaken die werkelijk van belang zijn
in het leven. Niet verkeerd om daar bij stil te staan. We hopen
op een herkansing op 28 oktober van dit jaar.'

100 jaar
25 maart 1920

25 maart 1920 werd onze afdeling, Franekeradeel, opgericht
door Mej. H.A.M. van Pernis met 19 leden. Al in 1921 verdubbelde het aantal leden. Presidente en secretaresse waren zeer
actief, maar de afdelingsbijeenkomsten werden amper bezocht. In de notulen lees ik ‘de rechte animo was er nog niet’.
De vakken, die gegeven werden waren gezondheidsleer,
koken, huishoudlessen, naaien; zelfs stond op het lespro-

gramma leren eten met mes en vork! De nieuwe vereniging
liet zich vanaf het begin kennen als een organisatie van en
voor vrouwen, alleen vrouwen waren lid en konden in het bestuur. Wellicht heeft bij de oprichting ook gespeeld, dat de
grondwet gewijzigd werd en in 1919 vrouwen actief kiesrecht
kregen. Het werd een vereniging voor plattelandsvrouwen;
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vrouwen uit alle beroepen en milieus, stad en platteland
waren hier bij aangesloten.
In 1930 werd de NBvBP opgericht. De Bond kon op sympathie rekenen, maar de afgevaardigde van onze afdeling moest
in 1931 op de Algemene Vergadering in Leeuwarden nog tegen
stemmen; pas in 1938 stemden wij voor. In de oorlogsjaren lag
het werk stil, de organisatie was immers neutraal. Contacten
met en rondsturen van brieven van het Hoofdbestuur bleven,
zodat na de oorlog gemakkelijk een doorstart kon worden
gemaakt. In 1958 had de afdeling meer dan 200 leden, te
groot om te besturen. Afd. Barradeel werd een zelfstandige
dochter met 60 leden, de goede contacten bleven, met eens
in de twee jaar een gezamenlijke avond.
In 1960 vierden we ons 40-jarig jubileum groots met een
revue, geschreven en opgevoerd door eigen leden. Door de
jaren heen werden de vrouwen gestimuleerd en geïnspireerd
om hun talenten te ontplooien en hun grenzen te verleggen,
wat immers ook het doel was. In 1960 werden de contactdames aangesteld. Ons koor kreeg bekendheid in 1968, door een
optreden op de Plattelandsbeurs in Rotterdam en in 1973 op
de Landelijke Vergadering in Utrecht. In de 70-er jaren kregen
we allerhande commissies: kleding-, excursie-, agrarische-,
handwerk-, cursus-, culturele-, internationale- en jeugdcommissie, literatuur en politieke scholing.
Dan komt de tweede emancipatiegolf over ons land. Het
jaar 1975 wordt uitgeroepen tot ‘jaar van de Vrouw’; het laat
onze afdeling ook niet onberoerd. Vrouwen gaan buiten de
deur werken. Excursies, cursussen, tentoonstellingen krijgen
meer aandacht in het programma.

Na 2000 wordt nagedacht over de toekomst, de maatschappij verandert. Het afdelingsbestuur gaat naar Ameland,
om de broodnodige vernieuwing binnen te krijgen; ontmoeten-inspireren-plezier. In 2008 organiseerden wij ‘hoe wonen
wij’? Leden stellen hun huis en tuin open.
Onze afdeling heeft een groot aantal interessegroepen, die
grote belangstelling genieten; de laatst opgerichte interessegroep ‘Kunst en Cultuur’ geeft mogelijkheden om met elkaar
musea en andere bezienswaardigheden te bezoeken.
Onze afdeling telt op dit moment 121 leden, het oudste lid is
92, de jongste 61 jaar. We hebben de laatste jaren leden uit
Harlingen mogen verwelkomen.
Namens Vrouwen van Nu Franekeradeel, was onze secretaresse aanwezig bij de ondertekening van het Manifest
‘Waadhoeke’ zegt: NEE tegen eenzaamheid’.
Voor een bloeiende toekomst zijn veranderingen ingevoerd.
Gezellige avonden, met elkaar iets ondernemen, daar is veel
belangstelling voor. . . Maar aan zittingnemen in het bestuur
is geen behoefte. We moeten afscheid nemen van zaken die
decennialang prima werkten, en vernieuwingen invoeren en
proberen het oude te vergeten, en dat werkt! Per toerbeurt
organiseren de contactgroepen de avonden en leveren de
dagvoorzitter; daardoor is de continuïteit van de afdeling gewaarborgd. We hebben een levende en levendige afdeling en
hopen nog jaren te mogen bestaan.
Mooie, leerzame en ontspannende avonden, goed bezocht.
Een koffiemorgen met een thema, en een middag voor de
leden van tachtigjaar jong.
Eelkje de Boer-Wiersma

Wandelvrouw van Nu
Op een morgen mijn wandelschoenen
aangetrokken en op naar Sint Johannesga. Hier aan de Streek woont Ymkje
Jellesma (66) samen met haar man op
een mooi verbouwd ‘âld spultsje’, waar
ze genieten van hun vrijheid en de natuur, nu ze met pensioen zijn. ‘Soms
lopen de reeën in de tuin’. Ymkje heeft
46 jaar in de zorg gewerkt. Ze heeft de
A-opleiding (algemeen verpleegkundige)
in Sneek gedaan en daarna de B-opleiding (psychiatrisch verpleegkundige) in
Zuidlaren, waar ze ook haar man heeft
leren kennen.
Samen ondernamen ze altijd al actieve
vakanties, zowel op de fiets als wandelend. Zo hebben ze wandeltochten in o.
a. Turkije, Ierland, in de bergen gemaakt
en natuurlijk ook lange afstandspaden in
Nederland, waaronder het Pieterpad.

Ymkje: ‘Contact met de omgeving en
de natuur is heel belangrijk voor ons.
Door Anneke Wester, die ik al 40 jaar
ken en een goede vriendin is, ben ik in
mei 2019 begonnen mee te lopen met de
VvN-wandelingen, 'rûntsje om 'e tsjerke'.
Ik wilde meer gaan lopen en dan moet
je, sowieso één keer in de maand lopen;
goed om in conditie te blijven en omdat
ik niet meer werk, ook voor de sociale
contacten. Ik probeer zoveel mogelijk
met verschillende vrouwen een praatje
te maken en hun naam te onthouden, al
valt dat soms nog niet mee, maar ik doe
mijn best! Ik heb nog wel enkele tochten
op mijn bucketlist staan: naar Santiago Ymkje Jellesma
de Compostella en het Hannekemaaierspad’.
Froukje Hijlkema-Schaap
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Handwerk expositie
Handwerkexpositie
CH&TW Fryslân
25 en 26 september
2020
in
MFC De Wier
De Telle 21 te
Ureterp
Openingstijden:
vrijdag
11.00 – 17.00 uur
zaterdag
10.00 – 16.00 uur
entree:
leden
€ 4,00
niet leden
€ 5,00

vrijdag 25 en zaterdag 26 september
Inleveren van de werkstukken op:
donderdag 24 september, ’s ochtends tussen 9.00 uur en
11.30 uur in De Wier te Ureterp.
Opening voor genodigden op 25 september om 10 uur door
Inge Hekman van het Fries Museum.
Op de expositie staan ook diverse standhouders.
Daarnaast is er een workshop ‘droombloem maken’.
Inspiratiemiddag
voor iedereen die van handwerken houdt op17 september
in de Buorskip te Beetsterzwaag van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Het thema voor 2020-2021 is: VERBINDING.
Cursussen & workshops 2020 - 2021
De volgende 4 cursussen staan op het programma:
Quilten voor beginners
Textielkunst
Kantklossen
Schwalmisch borduren
en 2 workshops:
4 november: 450 steken creatief borduren
17 november: kerst
Kijk voor alle informatie in de cursusfolder op de website
van Vrouwen van Nu Fryslân in het blokje van de Commissie
Handwerken en Textiele Werkvormen.

Sterke Vrouwen Toen en Nu
Dit was het thema van de Internationale Vrouwendag, die
leden van Vrouwen van Nu samen met andere vrouwenorganisaties in Fryslân vierden op 11 maart. Een zeer geslaagde dag
met o.a. lezingen, workshops en rondleidingen en een optreden van Inez Timmer. In dit jaar van 75 jaar bevrijding werd
ook een link gelegd met vrouwen in oorlogstijd; het verhaal
van Maria Wilhelmina Jacoba Coelingh, alias Mia, op het programma en de lezing van mw. F. Taghvael over haar leven als
vluchteling uit Iran.
Dat we in maart als land (opnieuw) in een crisis zouden belanden, met alle gevolgen en maatregelen van dien, hadden
we toen zo nog niet in kunnen schatten.
De activiteitenagenda is praktisch leeg, maar dat houdt niet
in dat we geen contacten met elkaar kunnen onderhouden.
Veel vrouwen komen met leuke en hartverwarmende initiatieven, die ons met elkaar door deze, voor veel mensen,
zware tijden heen helpen.

Wij, als Vrouwen van Nu Fryslân, hopen op gezondere tijden,
zodat we na de zomer de draad van het verenigingsleven met
elkaar weer op kunnen pakken!
Rechtvaardige onder de Volkeren
Het verhaal over Maria Wilhelmina Jacoba Coelingh, alias Mia, is
te lezen op de provinciale website in het blokje 'Vrouwendag'.

Redactie &
kopij

Het herfstmagazine verschijnt in week 39. Aanleveren kopij
vóór 1 september op het redactieadres:
vrouwenvannu.redactiefryslan@gmail.com
Alle informatie is ook te vinden op de provinciale website:
www.vrouwenvannu.nl/fryslan

