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Een ‘lintje’ voor de vrouwen van Breicafé

'De Steek'
Wat een enorme actieve club vrouwen van het breicafé in
Hurdegaryp! Op onze interview-middag zijn we hartelijk ont-
vangen bij Annie Buma en Geertrui Schelhaas van het Brei-
café ‘De Steek’, dat  haar 10-jarig bestaan onlangs heeft ge-
vierd. De naam is bedacht door Klaasje Zijlstra, voormalig
voorzitter van de afdeling Hurdegaryp van de Vrouwen van
Nu.
Annie en Geertrui leiden dit breicafé in organisatorische zin.
Annie is verantwoordelijk voor de zakelijke kant en onder-
houdt contacten met de organisaties van de goede doelen en
media, terwijl Geertrui de creatieve duizendpoot en vraag-
baak voor alle denkbare breiproblemen is. Beiden benadruk-
ken dat het 10-jarig bestaan van het breicafé alleen mogelijk
is geweest door de geweldige inzet van de breisters, intussen
gegroeid tot 48!
Het breicafé, een volkomen zelfstandig opererende interesse-
groep van de Vrouwen van Nu afdeling Hurdegaryp, was en is
nog steeds een open organisatie voor vrouwen, ongeacht
leeftijd en sociale achtergrond, om elkaar te ontmoeten en
belangeloos bezig te zijn voor een goed doel. Je hoeft ook niet
beslist lid te zijn van Vrouwen van Nu om mee te kunnen
doen; het werkt vaak andersom: de breisters melden zich aan
als lid! Een mevrouw, die verhuisd is naar Drachten, laat zich
elke keer per taxi naar het breicafé rijden.
Het was in 2008 het eerste Friese breicafé en wat ‘De
Steek’ ook uniek maakt is dat er vrijwel uitsluitend met ge-
kregen wol wordt gebreid. Hierdoor staat hergebruik hoog in
het vaandel. Ook nu, aan het begin van het 12e seizoen, wordt
er nog genoeg wol aangeleverd.
In september 2008 gingen een 12-tal vrouwen naar ‘De Har-
monie’ in Leeuwarden om voor Tryater mutsen te breien voor
de wintervoorstelling ‘De alternatieve 11Stêdetocht’; hiervoor
zijn uiteindelijk 150 mutsen gebreid, die nadien naar de Friese
stichting Sviatoslav, die zich inzette voor zieke en kansarme
kinderen in Sint Petersburg, zijn gegaan.
Voor de voorstelling ‘De Iisfoarstin’ van Tryater werden 133 ijs-
kristallen gehaakt.
Na een oproep aan het breicafé namen een vijftal vrouwen
deel aan de auditie van de filosofische voorstelling ‘Breidzje’
van Tryater voor kinderen van 4 tot 6 jaar, waarin Geertrui en
Annie als Beppe fungeerden.
Voor de toneelvereniging van Hurdegaryp, ‘M.R.V. Tessel-
schade’, is voor de  voorstelling ‘Mutsen’ voor alle zeven
speelsters een bijzondere muts gebreid.

In totaal zijn er tot nu toe ongeveer 7500 breiwerken afgele-
verd, voor heel uiteenlopende projecten, zoals: dak- en thuis-
lozen van het Leger des Heils in Leeuwarden; een complete
poppengarderobe voor de groepen van de onderbouw bij de
samenvoeging van beide basisscholen in Hurdegaryp; de ex-
positie in het kader van ‘Alles van de straat’ van het Fries
Museum, waar in juni 2012 de grote ‘jas’ tentoongesteld is,
gebreid van 45 vuilniszakken; Blijde dozen voor het Rode
Kruis.
Op initiatief van ‘De Steek’ zijn samen met de breicafé‘s van
afdelingen Drachten, Gaasterland, Houtigehage en Lange-
zwaag voor het 80-jarig jubileum van de NBvP, Vrouwen van
Nu, 80 sjaals, 80 mutsen en 80 paar handschoenen gebreid.
Tijdens winterse omstandigheden zijn deze in 24, in Fries pa-
pier verpakte, dozen met de trein naar Het Eigen Huis in Den
Haag gebracht.
De ‘Warmetruiendag’, georganiseerd in samenwerking met
de gemeente Tytsjerksteradiel met als doel het energiever-
bruik te verlagen, waarvoor 21 vrouwen een duotrui/2-on-
der-1 kap-trui hebben gebreid die was ontworpen door Geer-
trui. Er waren 33 bollen wol voor nodig en er moesten
156.000 steken worden gebreid.
De trui, met een omvang van 3 meter, werd een publiekstrek-
ker! Men kon er zich in laten fotograferen wat veel hilariteit
met zich meebracht. Op de veiling, door burgemeester Jeroen
Gebben, heeft de duotrui € 125,- opgebracht voor de Baby-
bank in Harlingen.
Dit is nog maar kleine greep uit de projecten waarvoor de
vrouwen van het breicafé de pennen hebben laten rammelen.
Er is nog meer te vinden in het prachtige jubileumboek dat
ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan is uitgegeven.
Of……zoek de vrouwen op in dorpshuis ‘It Maskelyn’ in Hurde-
garyp. In het najaar èn in het voorjaar is er zes maal een brei-
café.
Jantsje Kalsbeek-Nauta en Anneke Algera-Burgy
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Vrouwen van Nu

wandelvrouw
Op de koffie bij Theunie de Smit (76), die samen met haar

Afdeling Reduzum e.o. bestaat dit jaar 100 jaar en dat is in
mei gevierd! Een hele week feest met een fietsmiddag, een
uitje naar de Kruidhof in Buitenpost en een middag het water
op; voor elk wat wils. En alle leden uitgedost met een feeste-
lijke, zelf opgemaakte hoed.

Oan board fan 'Salonboot Gaasterland'
De froulju fan no wiene ûnderweis,
nei Ljouwert foar in luxe boatreis.
Mei sierlike huodsjes op’e kop,
giene se yn Ljouwert it wetter op.
De cruise gie oer de Dokkumer Ie,
sa’t matroas Marjolijn út’e doeken die.
Sa’n fjirtich froulju byelkoar, dat gie der omwei,
se keakelen wat ôf, in hinnehok wie der neat by.
Mar as Rjimke ferskes spile op har akkordeon,
dan song elk út folle boarst mei yn’e  salon.
Ek Baukje har feestliet lei goed yn’t gehoar,
we foarmen meiïnoar in prachtich koar.
By in cruise heart fansels ek in ‘high tea’,
dy’t út allerhande lekkere hapkes bestie.
Fan hertich oan’t swiet, it koe wier net better,
de ‘Gaasterland’ sakke hieltyd djipper yn’t wetter. . . .
Sa koersten we op Dokkum oan, mar dêr gie it mis,
de brêge wie ticht, foar de skipper in grutte hindernis.
Hy moast achterút, om't der gjin plak om te kearen wie.
No die lykwols bliken dat er syn mantsje wol stie,
fakkundich en op oanwizigingen fan syn frou,
brocht er ús feilich werom nei de stêd fan de Aldehou.

 

Underweis namen we ek noch in pear ferstekelingen mei:
twa âlde wyfkes, dy kamen alhiel út Amearika wei.
Se fertelden ús hoe it dêr om en ta gie,
en fan beppe Berber dy’t sa ûnwennich wie.
It die bliken dat se net mei lege hannen kaam wiene,
mar sân flachjes meinamen, dêr’t de VvN noch ferlet fan
hiene.
Yn Ljouwert wie ús moaie reis foarby,
de ôfsluting fan de Vrouwen fan Nu feesterij.
Mar wat ha we it op ús reiskes gesellich hân,
sa meielkoar op paad jout in waarme bân.
No even rêst, dat is wolfertsjinne,
en dan fol moed oan in nij programa begjinne!
Froukje Popma

man Bram in een monumentale boerderij in Harich woont. ‘Ik
ben pas met wandelen begonnen toen ik met pensioen ben
gegaan; eerst samen met Bram. We hebben de Revalidatie
Wandeltocht gelopen in Beetsterzwaag; dat was 25 km en
viel toen wel zwaar. Nu is deze afstand een training. Samen
met Jantsje de Kleine uit Balk begon ik met Vrouwen van Nu
wandeltochten te lopen. Ook heb ik in de werkgroep gezeten;
dat vond ik leuk om te doen. We hebben inmiddels al heel
wat tochten gelopen, ook samen met Jantsje, zoals De tocht
om de Noord, Slachte, Marathon Sneek en Dam tot Dam. Ik
loop ook graag een vierdaagse, o.a. Appeldoorn, Diever,
Alkmaar en een keer in Luxemburg; zou nog wel een keer een
vierdaagse in het buitenland willen doen.  Vanuit het dorp
Oudemirdum lopen we maandagmiddag met een gemengde
groep en dat is ook gezellig; iedereen kan zich daar bij aan-

sluiten. Tot nu toe vind ik het lopen bij de Vrouwen van Nu
nog steeds fijn en het maakt mij niet uit of het een route of
een rûntsje is.’
Froukje Hijlkema – Schaap

foto: Wilma van Marrum
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Leeuwarden 1959

'Elkaars andere
- een pleidooi voor naïeve nieuwsgierigheid'
In een kleine theatrale vertelling vertellen Margriet Kemper
en Froukje Reitsema hoe een Fries-Gronings en een Indisch
gezin eind jaren vijftig naast elkaar kwamen wonen en wat
dat voor hun als meisjes betekende.
         Wanneer ontmoetten jullie elkaar voor het eerst?
Froukje: in  april 1957 in Leeuwarden. Margriet was vijf en ik
negen jaar en we waren buurmeisjes tot 1961.
Margriet: Voor mijn ouders was het het eerste huis in Ne-
derland, na hun vertrek uit Indonesië in oktober 1956. Tot die
tijd woonden wij in een pension in Leeuwarden.
         Wat gebeurde er nadat jullie niet langer buurmeisjes waren?
F: Vanzelfsprekend verwaterde het contact na onze verhui-
zing. We zagen elkaar niet veel meer, alleen bij gedenkwaar-
dige momenten. Vergeten deed ik de familie Kemper nooit. 
M: Onze ouders hielden contact met elkaar en zo bleef de
band op afstand toch bestaan. Het zou lang duren voor Frou-
kje en ik weer echt contact hadden. Dat was in 1973. Daarna
verdwenen we weer zo'n beetje uit elkaars leven.
         En opeens raakten jullie weer in contact met elkaar.
In oktober 2014 ontmoetten de vriendinnen elkaar weer in
Den Bosch, de woonplaats van Margriet
F: Wat een weerzien! De familie Kemper was terug, zo voelde
het.
M: En jij was terug! Het voelde vreemd vertrouwd. Ik was op-
getogen.
         Hoe ontstond het idee om samen iets te doen?
F: Samen iets doen is een initiatief van Margriet geweest. Ze
wilde graag over haar reis naar Nederland vertellen, hoe dat
voelt, hoe je je een plek maakt in een nieuwe wereld. Toen
vroeg ze mij mijn verhaal te schrijven: hoe het is om naast
mensen te wonen die van heel ver komen.
M: Dat kwam allemaal door een oproep om mee te doen aan
een grote verhalenavond aan de vooravond van Culturele
Hoofdstad 2018. We beseften dat juist onze twee verhalen

samen heel bijzonder zou kunnen worden. Froukje en Margriet in 2018

         En hoe was die verhalenavond?
F: Een fascinerende gebeurtenis. Margriet las haar verhaal
voor en ik vertelde,  steeds voor een kleine club mensen in
een zaaltje van de Blokhuispoort in Leeuwarden. Vier keer in
totaal. Het publiek stond in de hal in de rij!
         Wat bindt jullie afgezien van die geschiedenis?
F: We zijn geïnteresseerd in mensen, in taal, in vormgeven, in
het aan de kaak stellen van: wie ben jij en hoe sta je in het
leven, kun je een ander ruimte geven, hoe zit het met
vooroordelen? 
M: We gebruiken ook eigen gedichten, bestaande en speciaal
geschreven. Twee verhalen die met elkaar vervlochten raken,
veel meer dan op die eerste avond.
         Wat betekent die titel eigenlijk?
M: De titel ontstond al werkende en het drukt voor ons pre-
cies uit waar het om gaat. Het is goed te beseffen dat jij
evenzeer voor een vreemde de ander bent als die vreemde
dat voor jou is. De filosoof Emmanuel Levinas spreekt zelfs
over het gelaat van de ander dat jou verantwoordelijk maakt.
Wij waren gewoon twee meisjes die de ontmoeting met de
ander met grote nieuwsgierigheid tegemoet gingen, zonder
angst voor het vreemde. Juist het omgekeerde.
         Waarom denken jullie dat de inhoud van de voorstelling in deze
tijd kan werken? En waarom voor Vrouwen van Nu?
F: Als lid van Vrouwen van Nu, Lippenhuizen, weet ik dat het
een prachtige organisatie is, die altijd met een open blik naar
de samenleving wil kijken. We zijn maatschappelijk betrok-
ken, we geloven in duurzaamheid in relaties, interesse in el-
kaar, hebben respect voor diversiteit.
M: Onze voorstelling is het verhaal van twee vrouwen, waar-
in vast velen zich kunnen herkennen. Wat we doen is het per-
soonlijke verdiepen, er een vorm aan geven die het voor an-
deren mogelijk maakt vragen te stellen over hoe de wereld nu
in elkaar zit. Wezenlijk anders dan zestig jaar geleden, maar
de kern is en blijft het zelfde: we leven in een wereld van
mensen.
         Kunnen belangstellenden naar een voorstelling komen kijken?
Jazeker, op 17 november spelen wij in het kerkje te
Lippenhuizen!
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Bridgedrive
Lemmer
Datum:          woensdag 6 november 2019
Locatie:         Het Baken, Wiepke Hofstraat 2, Lemmer.
Tijd:               9.15-16.00 uur
Kosten:       € 20,00 per persoon, incl. lunch, 2 x koffie/thee.
Info & opgave: (per paar) vóór 26 oktober o.v.v. beide namen,
telefoonnr. en de lijn (a, b of c) waarin u wilt spelen, bij:
Riekje Boon, t: 06-83210142 of e: riekjeboon@gmail.com
 
 Cie. Reizen
Fryslân
 organiseert een bijeenkomst op:
donderdag 7 november 2019 om 14:00 uur in de Kurioskerk,
Julianalaan 38 in Leeuwarden.
Tijdens deze bijeenkomst:
* presenteren we de reizen voor het komende seizoen 2020
* blikken we terug op de reizen van het afgelopen jaar.
Iedereen is welkom!
 

Vacature
De Commissie Reizen Fryslân zoekt een enthousiast com-
missielid.
De commissie organiseert jaarlijks reizen met een actief dan
wel cultuurhistorisch karakter, zowel in Europa als in Neder-
land.
We zoeken een vrouw:
     o met bestuurlijke ervaring
     o die voldoende tijd heeft
     o computervaardigheden beheerst
     o goed kan omgaan met de Engelse taal
     o financieel inzicht heeft
Wij bieden:
     o samenwerking binnen een geïnspireerd team
     o mooie reiservaringen waarbij je zelf ook reizen begeleidt
     o vergoeding van je onkosten
Heb je interesse? Stuur dan een mail met je sollicitatiebrief en
CV vóór 1 oktober 2019 naar Siepie van der Leij, email: sie-
pie@daamvanderleij.nl
Voor meer informatie kun je contact opnemen met:
Siepie van der Leij, secretaris tel. 0517- 233460
Fokje Boersma, voorzitter. tel 06- 22819920  of 0511-463818

Gespreksgroe-
pen Filosofie
2020
Als Vrouw van Nu wil je toch graag ‘wijs’ zijn; dat kan. In de
gespreksgroep filosofie, wat betekent liefde voor de wijsheid,
bespreken wij o.l.v. Tamara van der Schaaf, filosoof, diverse
onderwerpen. Deelnemers brengen vaak zelf de onderwerpen
in.
In een bijeenkomst wordt een vraag, een onderwerp van vele
kanten bekeken en besproken door de deelnemers, maar ook
met de wijsheid van de filosofen van vroeger en nu.
Er zijn 2 groepen: een dinsdaggroep en een donderdaggroep;
beide behandelen dezelfde onderwerpen,zodat je bij verhin-
dering, na overleg, een keer van groep kunt wisselen. Per
groep max. 16 deelnemers.
De bijeenkomsten zijn gepland van 13.30 uur tot 16.00 uur.
Dinsdag: 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april.
Donderdag: 23 januari, 20 februari, 19 maart, 23 april.
Kosten: € 40,00. p.p. voor 4 bijeenkomsten, incl. thee/ koffie
De bijeenkomsten worden gehouden in MFC 'De Wjukken',
Om'e Terp 21 in Mantgum.
Opgave voor deze gespreksgroep kan middels een mail naar:
vvnbeleidsgroepcultuur@gmail.com o.v.v. Filosofie 20 en
naam, adres, lidmaatschapsnr., afdeling, telefoonnr. en dins-
dag of donderdag.
De opgave bevestigen door het overmaken van de € 40,00 op
bankrekeningnr:
NL56 RABO0370642449 t.n.v. Vrouwen van Nu,
o.v.v. fil.20, afdeling, uw naam en lidmaatschapsnummer.
Informatie bij: Maartje van der Bijl, e:vdbijljak@ziggo.nl

Redactie &
kopij
Het volgende ledenblad verschijnt in week 50. Highlights
aanleveren voor 25 oktober en kopij voor 15 november op het
redactieadres: 

Wandelweekend
18 en 19 januari 2020
Per dag wordt er zo’n 20 km gewandeld:
zaterdag van Wijnjewoude (restaurant de Stripe)
naar Oosterwolde en zondag het laatste traject van de gehele
tocht, van Oosterwolde naar Appelscha.
Dan hebben we 8 jaar gedaan over het pad
‘Wandelen in Friesland’.
Informatie over kosten en opgave volgt.

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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