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'Vrouwen van Toen en Nu'
Expositie

De oudste afdeling van Vrouwen van Nu, Gaasterland, die dit
jaar haar 100-jarig jubileum viert, was aanleiding tot de expositie ‘Vrouwen van Toen en Nu’ in Bezoekerscentrum Mar
en Klif in Oudemirdum.
Samen met Vrouwen van Nu en It âlders erf zijn de mensen
van het Bezoekerscentrum, een jaar bezig geweest met voorbereiden en ‘sneupen’ in het afdelings- en provinciaal archief
van Vrouwen van Nu en het Fries Filmarchief, om de ontwikkeling van toen naar nu vorm te geven in beeld en papier.
Hoewel Vrouwen van Nu de hoofdmoot vormt voor de expositie zijn er ook links naar andere vrouwenorganisaties, is er
aandacht voor het Vrouwencongres in 1947 met vrouwen uit
verschillende landen, vrouwen die zich afzetten en vooruitstrevend waren, die zich sterk maakten voor zelfontwikkeling
en zelfredzaamheid, rechten van de vrouw, balans zoeken:
ontwikkelen naast huishouden en gezin, maar ook uitstapjes,
reisjes en interessante lezingen.
Ook aan de notulen is de ontwikkeling te zien: van handgeschreven, met de typemachine tot uitgeprint, opgeslagen en
gemaild via de computer; presentielijsten, die werden bijgehouden; jubilea, die groots gevierd werden, zowel lokaal, provinciaal als landelijk.

foto Sabine Boode, Bezoekerscentrum Mar en Klif

Vrouwen van Toen en Nu
‘De tentoonstelling laat zien hoe de vereniging van Plattelandsvrouwen en haar leden zich staande hielden in 100 roerige jaren. In die eeuw is de bond voor veel vrouwen een
vaste waarde geweest, niet alleen een gezellig uitje waar je
elkaar ontmoette, maar ook een plek waar je jezelf kon ontwikkelen en waar je je kennis van de wereld kon verbreden.
De expositie geeft een duidelijk beeld van de maatschappelijke positie van de vrouw, de idealen van de bond en hoe er
door de jaren heen telkens met de tijd werd meegegaan. Van
het geven van huishoudelijke demonstraties, het opkomen
voor de rechten van de vrouw tot aan het organiseren van
maatschappelijke projecten en de door de leden zelf georganiseerde activiteiten toe. Wat er ook in de wereld gebeurde,
plattelandsvrouwen hielden zich staande.’

28 september wordt de expositie geopend en is een heel jaar
lang te bezoeken, tot 1 september 2019!
Tijdens openingstijden zijn de kosten voor een groep van
max. 25 dames € 20,=. Buiten de reguliere openingstijden zijn
de kosten voor een groep € 40,=. Arrangementen met koffie
of thee met wat lekkers of een lunch zijn ook mogelijk.
Bezoekerscentrum Mar en Klif is gevestigd aan de Brink 4
in Oudemirdum.
t: 0514-57 17 77; e: info@marenklif.nl; w: www.marenklif.nl
Het centrum is geopend van:
april t/m oktober op di. t/m za. van 10 tot 17 uur en op zo. van
13 tot 17 uur;
november t/m maart op za. van 11 tot 16 uur en op zo. van 13
tot 16 uur.
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bezoek van een delegatie van huidige en oud-provinciale bestuursleden. Zij komen dan met een programma, getiteld ‘Op 16 april 2019 viert Vrouwen van Nu Fryslan haar 100-- Vrouwen van Nu door de jaren heen’.
jarig bestaan! Het is niet te geloven, dat onze vereniging dan Inlichtingen en opgave bij Marja Sterk, tel. 06-31943130
al 100 jaar bestaat. Of wel, ja zeker wel. We zijn ontzettend
Bûsboekje = zakagenda 2019
trots op onze prachtige vereniging. Alle reden om feest te
De datum van onze feestdag staat ook al in het nieuwe bûsvieren.
boekje, dat bij de boekhandel in Fryslân te verkrijgen is. Het
En dat gaan we dan ook doen op dinsdag 16 april in de Harthema voor dit jaar is ‘familie’. Drie van onze leden (zusters)
monie te Leeuwarden, de plaats waar op 30 mei 1919 bij de
zijn hiervoor geïnterviewd, dit is te lezen op pagina 18.
notaris de oprichting een feit werd.
Het belooft een feestelijk bijeenkomst te worden met een
dagvullend programma, zet de datum alvast in je agenda en
vertel het door. De werkgroep werkt nog hard aan het programma.
Ook in de afdelingen kan het feest worden gevierd. Nog
steeds is het mogelijk dat afdelingen zich aanmelden voor een

Fietsen naar de Buren
In het kader van het 100-jarig bestaan van onze vereniging is
er in de werkgroep gesproken over meer contacten tussen de
afdelingen. Zo is Fietsen naar de Buren ontstaan
Fietsen naar je buurafdeling (gluren bij de buren), hoe leuk is

80 jaar lid!
Pietsje Swart, afd. Vrouwen van Nu Giekerk
Wij als afd. Giekerk hebben wel een heel bijzonder lid in ons
midden.
Vanaf 1938 is mevrouw Pietsje Swart-Bloemhof, die in november van dit jaar 100 jaar zal worden, lid van onze afdeling!
Zij groeide op in Aldtsjerk en ging in Oentsjerk naar de school
voor Landbouwhuishoudonderwijs, waarna ze lid werd van
de Bond van Oud-leerlingen in het Landbouwonderwijs in
Friesland, de BvOL, afdeling Giekerk. Zij bleef altijd in deze
omgeving wonen en is ook al die tijd trouw lid gebleven van
onze afdeling, nu dus al 80 jaar.
Mevr. Swart heeft dus alle veranderingen en vernieuwingen
meegemaakt. De BvOL werd na de oorlog de Bond van Plattelandsvrouwen in Friesland en deze werd in 2008 Vrouwen
van Nu Fryslân.
Maar ook maakte ze mee hoe de middagbijeenkomsten, met
eigen kop en schotel mee, avondbijeenkomsten werden. Verder was en is ze altijd een actief en belangstellend lid geweest
met ook een periode als bestuurslid.
Een aantal jaren nam zij met veel plezier deel aan de 55+
groep. Deze groep van 10 à 12 oudere leden, komt 1 keer in de
maand ‘s ochtends bij elkaar om in kleine kring de laatste afdelingsavond, het Provinciale Vrouwen van Nu nieuws, maar
ook actuele zaken uit het nieuws door te nemen.
Helaas moest mevr. Swart vier jaar geleden door afnemend
gehoor afhaken. Maar door de nieuwsbrief blijft zij nog prima
van het wel en wee binnen onze afdeling op de hoogte.
Om het 80-jarige jubileum te vieren zijn we, namens het bestuur van de afdeling Giekerk, met een bos bloemen bij haar
op bezoek gegaan. We werden hartelijk ontvangen door
Pietsje, die bijgestaan werd door haar dochter Marijke. Wij
hopen dat mevr. Swart nog goede jaren gegeven zijn.

foto: afd. Giekerk

Afdeling Vrouwen van Nu Giekerk
Wytske v.d. Werff- Miedema, voorzitter
Thea van Raaij, secretaris
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Ervaringen uit
mijn PB tijd

De oudere leden onder ons herkennen het vast wel: ´Wat
zeg ik, wat zeg jij´ gegeven door de discussieleidsters en ´Kies ik of Kies jij´.
Gezamenlijk werd dit het Emanciperend Vormingskader genoemd.
Later kwamen er nog nieuwe groepen bij, zoals ´Moeders
met Pubers´, ´Vrouw en Recht´, ´Milieu vrouwen´ en ´Computervrouwen’. Deze laatste cursus was een groot succes.
In deze periode is er ook een onderzoek gedaan naar de effecten van de emancipatie activiteiten. Dit onderzoek is gedaan door Joukje Sander (extern) en Truus Wijbenga (intern).
Het onderzoek heette: Plattelandsvrouwen en
Emancipatie.
De conclusie was dat ongeveer de helft van de vrouwen die
meedoen aan een emanciperende activiteit al actief is zowel
binnen als buiten de Bond. Diegenen die nog niet eerder aan
een emanciperende activiteit hadden deelgenomen, hadden
weerstand tegen verandering omdat men zich sneller bedreigd voelde door het nieuwe.
In 1985 ben ik ´presidente´ geworden. Zo werd het in die tijd
nog genoemd.
Dit was ook een drukke periode maar ik heb het met veel plezier gedaan.
Het hoogtepunt in die tijd was de algemene vergadering met
volle zalen in De Lawei of in de Harmonie met een uitgebreid
programma. In de ochtend een spreker en in de middag een
ontspanningsprogramma net zo als de kringen.
Een groot verschil met nu, maar vergeet niet dat de maatschappij ook erg veranderd is door allemaal werkende vrouwen. Wat dat betreft is onze doelstelling aardig gehaald: ‘Vrouwen activeren actief te worden in de samenleving’.
Alhoewel er ook nu nog genoeg onderwerpen zijn om voor
op te komen, denk b.v. aan gelijkheid van salarissen tussen
man en vrouw.

Bij mijn afscheid als pb-lid heb ik gezegd: “Ik zal altijd met een
warm gevoel op deze zes jaar terugkijken.” Dat warme gevoel
klopt nog helemaal.
Mijn provinciaal bestuursperiode is een fijne periode geweest,
met vrouwen waar ik nu nog regelmatig contact mee heb en
waar het heel plezierig mee was om samen te werken.
Onze bestuursvergaderingen waren op de Willemskade in
het vroegere Landbouwhuis.
We zaten daar in de grote chique kamer, waar ook het bestuur van de landbouworganisatie vergaderde. ’s Morgens
vroeg om negen uur kwamen we binnen met volle tassen
met papieren en aan het eind van de middag gingen we moe
met het nodige ‘huiswerk’ weer naar huis.
In het begin namen we een broodje mee van huis, want het
mocht natuurlijk niet te duur worden. In die periode werden
we ondersteund door een consulente; Willeke Schuurman.
Waar waren we in die periode mee bezig?
Eén maal in de maand hadden we onze provinciale vergadering. Daarnaast hadden alle pb leden een vertegenwoordiging
in één of meerdere commissies. In die tijd bestonden ook nog
de ‘kringen’ waaraan elk pb-lid toegevoegd was.
Eén keer per jaar organiseerden de kringen een kringdag
waarvoor een spreker uitgenodigd werd en ´s middags was
er dan een ontspanningsprogramma. Het desbetreffende
pb-lid werd daar ook altijd voor uitgenodigd. Dit waren
goede dagen met een hoge kwaliteit en werd er regelmatig
ingespeeld op de actualiteit.
In die periode bestonden ook nog de politieke scholingscursussen, b.v. ´Hoe zeker is mijn sociale zekerheid´.
Naast de bestuursvergaderingen waren er de beleidsdagen.
Op zo’n dag werden alle punten behandeld die te ingewikkeld
en te veel tijd vroegen voor een bestuursvergadering.
In grote lijnen heb ik geprobeerd de ervaringen op te schrijVoor de afdelingen, dus de leden, werden er bewustworven uit mijn provinciale bestuursperiode, 1981 – 1987. Het zal
dingsactiviteiten georganiseerd.
niet volledig zijn, maar ik denk dat het toch wel een goed
beeld geeft uit die tijd.
Janti Roemeling-Vlieg

Redactie &
kopij

Het volgende ledenblad verschijnt in week 49. Kopij graag
aanleveren voor 5 november op ons 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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Beste vrouwen,
Op de laatst gehouden Algemene Vergadering is verteld, dat
de functie secretaris buiten bestuur stopt met haar bestaan.
Deze functie is gestart nadat het provinciaal bestuur van acht
naar vijf leden ging en de taken meer werden verdeeld.
Met heel veel plezier heb ik steeds mijn werk gedaan met alle
vrouwen in onze provincie en daar buiten.
Op deze manier wil ik iedereen waar ik mee samenwerkte als
secretaris buiten bestuur van harte bedanken voor de geweldige samenwerking. 'Tige tank'!
Alie Kalsbeek

foto Lutske Ekkels

Commissie
Reizen Fryslân

organiseert een bijeenkomst op donderdag 8 november a.s.
om 14:00 uur in de Kurioskerk,
Julianalaan 38, 8932 AA te Leeuwarden.
Tijdens deze bijeenkomst:
* presenteren we de reizen voor het komende seizoen 2019
Wie heeft zin om actualiteiten, nieuws en informatie van en
* blikken we terug op de reizen van het afgelopen jaar.
voor leden bij te houden op onze provinciale facebookpagina? Iedereen is welkom!
Heb je ambities hiervoor of wil je eerst wat meer informatie,
neem dan contact op met Jantsje Kalsbeek:
t: 0566-601539, e: l.kalsbeek@chello.nl
Een positieve uitstraling is een goede PR voor Vrouwen van
Komend seizoen wordt er weer Filosofie gegeven
Nu!
in Mantgum door filosofe Anna Riemersma.

Vacature
Facebook

Filosofie

De bijeenkomsten zijn gepland op:

TOP-dag:

Thuis Op het Platteland op dinsdag 6 november 2018
Ontvangst v.a. 9.00 uur
Bij Dairy Campus, Boksumerdyk 11 9084 AA Leeuwarden
Op het programma deze dag staan een bezoek aan:
- Dairy Campus, middels een Power point presentatie met
alle inns en outs
- Fries Landbouw Museum, met een rondleiding in het
nieuwe museum.
We blijven op de locatie en van en naar het museum kan men
lopen of met de auto.
Opening om 9.30 uur. Lunch van 12.00 tot 13.30 uur.
Rond 16.00 uur afsluiting met thee/koffie of drankje.
Info: vvnbeleidsgroepcultuur@gmail.com of 0519-297002
Opgave met naam en afdeling bij: vvnf.servicepunt@gmail.
com
Kosten € 40,00; vóór 1 november overmaken op rekeningnummer NL56 RABO 0370642449 t.n.v. BvPF Vrouwen van
Nu o.v.v. TOP18 afdeling, naam, adres en lidmaatschapsnummer.

2019

dinsdag donderdag

januari

15

24

februari

19

21

maart

12

21

april

16

25

De kosten zijn €40,-- voor de geplande vier bijeenkomsten in
2019, inclusief thee en koffie. Reiskosten zijn voor eigen rekening.
Wij proberen een maximum van zestien deelnemers
per groep aan te houden. Vol is vol.
Adres MFC De Wjukken: Om ‘e Terp 21, 9022 BD Mantgum
Tijd:’s middags van 13.30 tot 16.00 uur
Opgave: zie website vrouwenvannu.nl/fryslan

Wandelweekend
Op 19 en 20 januari 2019 is het wandelweekend.
Er wordt gelopen van Eastermar naar Wijnjewoude,
restaurant De Stripe, zo’n 20 km per dag.
Kijk voor verdere informatie en opgave op de website.

