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2 – voorwoord van de voorzitter

Er is in het eerste halfjaar van 2018 
veel gebeurd, verwachte én onverwachte 
dingen. Dat Margreet Oostenbrink na een jaar 
als voorzitter van het landelijk bestuur tijdens 
de Ledenraad in juni zou aftreden omdat 
de vereniging meer aandacht en tijd vraagt 
dan zij kon bieden, was niet gepland. Evenals 
het feit dat ik als vicevoorzitter het stokje 
overneem totdat een capabele opvolger is 
gevonden. De vacature staat in dit magazine 

(zie bladzijde 15) en op de website. 
Ook op het landelijk bureau zijn 
mensen weggegaan. Ava Palm 
neemt na 26 jaar afscheid om te 
verhuizen naar haar geboorteland 
Curaçao. En Esmeralda Beelt heeft 
ervoor gekozen om zich volledig 
te richten op haar eigen bedrijf. 
Evelien ter Meulen neemt haar werk 

als projectleider over. Het vertrek betekent 
ook de binnenkomst van nieuwe mensen: 
Jessica Liotard, als opvolger van Ava en Astrid 
van Rijn, als nieuwe officemanager.
Vrouwen van Nu, continuïteit en verandering. 
Mijn gedachten gaan naar de twee filmpjes 
over de vereniging, die in april beschikbaar 
zijn gesteld voor alle afdelingen. Het ene is 
een promotiefilmpje waarin Vrouwen van 
Nu zich presenteert vanuit het verleden in 
het heden naar de toekomst. Het andere 
is een instructiefilmpje over hoe onze 
vereniging in het hier en nu functioneert. 
Ken je de filmpjes? Ik ben benieuwd of 
afdelingsbesturen deze filmpjes gebruiken. 
Je kunt ze vinden op de website onder het 
kopje ‘Voor leden’. Bekijk ze, ze zijn de moeite 
waard.
Onze vereniging is de moeite waard, de 
afgelopen 88 jaar en in de jaren die komen. 
Mijmerend over de vereniging op een van 
de warme juli-zomeravonden stel ik mezelf 
de vraag: waarom ben ik lid van Vrouwen 
van Nu? Voor mij is het antwoord duidelijk: 
omdat ik waarde hecht aan het bundelen van 
de kracht van vrouwen, die daardoor invloed 
kunnen uitoefenen. Het mooiste voorbeeld 
van dit moment is de Grootste Gehaakte 
Deken van de Wereld.
Ik ben er trots op lid te zijn van Vrouwen van 
Nu, samen met jou. Tot ziens op de Vrouwen 
van Nu Beurs in Etten-Leur. Ik hoop je daar te 
ontmoeten! ¶

Els Eradus,

interim-voorzitter
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in deze 
editie van 
∞§¶zomeravond-

mijmeringen
Het schrijven van deze column doe ik in de laatste week 

van juli, terwijl het in Nederland al weken tropisch warm 

en droog is. Als je deze column leest, heeft de herfst zich 

misschien al aangekondigd. Het is moeilijk te voorspellen. In 

deze veranderende tijden lijkt zelfs het weer daaraan mee te 

doen. Tijdens de prachtige lange zomeravonden laat ik mijn 

gedachten gaan over de column die ik als interim-voorzitter 

mag schrijven. 
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“Van oppasoma’s wordt  
iedereen blij”; een roze wolk?

75%  
van de 951 vrouwelijke responden-
ten bevestigt de uitspraak: van  
oppasoma’s wordt iedereen blij: 
oma, (schoon)dochter en (klein)
kind. De enquêteresultaten 
nuanceren dit beeld.

De oppasdag is niet altijd leuk

Een ruime meerderheid van de  
oppasoma’s geeft aan dat de  
kinderopvang soms of zelfs vaak 
zwaar is.

1 op de 3 oppasoma’s heeft 
een betaalde baan naast haar 
oppasdagen.

46,3% staat er alleen voor, zonder 
opa.

Goed voor oma en voor de kinderen

“Mijn (schoon)moeder wilde het 
graag’’- bijna driekwart van de 
(schoon)dochters noemen dit als 
belangrijkste reden om oma een rol 
te geven in de kinderopvang.

37,6% van de respondenten past op 
drie of meer kinderen.

Bijna een derde van de oma’s heeft 
er bewust voor gekozen om geen 
oppasoma te zijn. Een betaalde 
baan, te weinig tijd en vrij willen 
zijn, worden als belangrijke redenen  
genoemd.

Slechts 28,6% noemde de hoge 
kosten van de kinderopvang als 
factor van betekenis bij hun keuze. 

De relatie met de (schoon)moeder 
is in een meerderheid van de ge-
vallen (57,1%) veranderd sinds zij 
op de kinderen past. Dit lijkt vooral 
een verandering in positieve zin te 
zijn. 

4 - nieuws uit eigen huis

Veel energie, een tophumeur, een stralende 
huid en een menstruatiecyclus die als een 
geoliede machine verloopt. Welke vrouw wil 
dat nu niet? Als vrouw heb je nogal wat ballen 
in de lucht te houden; werken, je liefdesleven, 
soms kinderen, je sociaal leven, tijd voor jezelf 
en dan wil je ook nog gezond leven en er 
goed uitzien. Daar kun je wel wat krachtvoer 
bij gebruiken! In Krachtvoer voor vrouwen, 
geschreven door gezondheidsdeskundige 
Hetty Crèvecoeur, lees je op een herkenbare 
en humoristische wijze hoe je lichaam werkt 
en hoe je jouw gezondheid en uiterlijk een 
natuurlijke boost kunt geven: de absolute 
must have voor elke vrouw die op een 
natuurlijke manier van binnen en buiten wil 
stralen! 
Wij mogen drie exemplaren weggeven van 
Krachtvoer voor vrouwen! Wil je kans maken 
op een exemplaar? Stuur dan een mailtje 
naar winactie@vrouwenvannu.nl, onder 
vermelding van Krachtvoer voor vrouwen en je 
naam en adres.  
www.krachtvoervoorvrouwen.nl ¶

Vrouwen van Nu nodigt 
vrouwen uit om het beeld 
uit onze poll nog completer 
te maken. Ben jij een oma 
of (schoon)dochter en wil je 
graag je mening delen?  

Van 13 tot en met 16 mei 
2020 wordt in Leiden weer 
een groots Textielfestival 
georganiseerd. De 
organisatie is, net als bij de 
vorige edities, in handen 
van de Nederlandse textiel-
verenigingen die samen 
Stidoc vormen. Ook Vrouwen 
van Nu maakt daar deel 

van uit. Inmiddels zijn de 
voorbereidingen al in volle 
gang. De pijlers van het 
festival zijn: Verwondering, 
Inspiratie en Herkenning.  
Op www.vrouwenvannu.nl  
vind je meer informatie over 
het festival en hoe je kunt 
deelnemen. ¶

Voorzitter landelijk bestuur afgetreden
Tijdens de Ledenraad van 13 juni is Margreet Oostenbrink 
voortijdig afgetreden als landelijk bestuursvoorzitter. 
Belangrijkste reden is tijdgebrek. Vicevoorzitter Els Eradus 
neemt als interim-voorzitter de voorzittershamer over 
totdat een nieuwe voorzitter kan worden benoemd. We 
hopen op passende reacties op de vacature (zie bladzijde 
15 van dit magazine). Ook Marjan Coolen, die zes jaar lang 
penningmeester was van het landelijk bestuur, en Joyce 
Kuijpers zijn afgetreden als landelijk bestuursleden. Leny 
Moerbeek heeft het penningmeesterschap van Marjan 
overgenomen. Rosemarie Mijlhoff, een deskundige op het 
terrein van netwerken, is als algemeen bestuurslid toegetreden 
tot het bestuur.

Opheffing provinciale afdeling Utrecht
Het besluit is genomen: na het aftreden van het provinciaal 
bestuur in Utrecht in 2016 en meerdere pogingen om de 
provinciale afdeling in stand te houden, is met instemming van 
de afdelingen in de provincie Utrecht besloten tot opheffing 
van Utrecht als provinciale eenheid. De negen afdelingen 
haken aan bij de provincie Gelderland, Noord-Holland of 
Zuid-Holland. Met ingang van 1 januari 2019 telt de vereniging 
Vrouwen van Nu dus geen elf, maar tien provinciale afdelingen.

Persoonsgegevens bij Vrouwen van Nu
Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevens- 
bescherming (AVG) in werking getreden voor alle bedrijven en 
organisaties die persoonsgegevens verwerken. Ook Vrouwen 
van Nu verwerkt persoonsgegevens. Dit is nodig voor het 
praktisch functioneren als vereniging, en om de leden gebruik 
te laten maken van de mogelijkheden van onze vereniging. In 
de zogenoemde privacyverklaring geven wij antwoord op de 
belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens 
door Vrouwen van Nu. Onze vereniging heeft een 
Aandachtsfunctionaris Gegevensbescherming benoemd die 
naleving van de wet- en regelgeving coördineert. 
De privacyverklaring en alle andere informatie die beschikbaar 
is over de AVG kun je vinden onderaan alle Vrouwen van Nu-
websites. Deze informatie staat ook op de landelijke Voor 
Leden-pagina. De info is ook op te vragen bij het bestuur van je 
afdeling.

Nieuwe poll op de Vrouwen van Nu-site
Na de poll over oppasoma’s plaatsen we dit jaar een nieuwe 
peiling op www.vrouwenvannu.nl. De vragen gaan over 
werkende moeders, thuisblijfmoeders en werkende vrouwen 
zonder kinderen. Doe je (weer) mee? ¶

van de  
bestuurstafel
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Deze rondreis van 16 dagen 
biedt alle elementen die 
je van ons gewend bent: 
cultuur, natuur en contact 
met de bevolking door 
workshops en demonstraties. 
Beide landen hebben 
fascinerende steden met 
monumentale gebouwen en  
kerken. Sommige kerken en 
kloosters zijn tot wereld-
erfgoed verklaard door 
Unesco. Het bergachtige 
landschap biedt schitterende 

vergezichten, onder andere 
op de berg Ararat. In de 
heuvels zien we wijngaarden 
en we gaan natuurlijk 
wijnproeven. Richtprijs: 
€ 2580 volpension. Het 
dagprogramma vind je op 
https://rvajreizen.wixsite.
com/reizenmetvrouwenrvaj. 
Aanmelden kan al bij  
mieke.rvaj@outlook.com. ¶

winactie: 
krachtvoer 
voor vrouwen

Oproep

Ga dan naar de website van Vrouwen van Nu 
en vul de enquête in. Voor het uitgebreide 
verslag van de resultaten ga je naar  
https://vrouwenvannu.nl/landelijk/
resultaten-poll-van-oppasomas-wordt-
iedereen-blij ¶ 

Impressie van het Textielfestival in 2015. Foto: Ryanne van den Aker

textielfestival 
2020

Op reis met rvaj
24 april 2019
rondreis door Armenië en Georgië

resultaten poll  
Oppasoma’s
Op www.vrouwenvannu.nl hielden we een peiling onder de bezoekers. 
Hier vind je de uitkomsten. Denk jij er ook zo over?



Creatief hart
Een bezoek aan het zenuwcentrum van 
de culturele hoofdstad, De Blokhuispoort, 
is zonder meer de moeite waard. Deze 
voormalige gevangenis biedt tegenwoordig 
onderdak aan tal van creatieve ondernemers. 
De bibliotheek is er gevestigd en er zijn 
voorstellingen. Proefverlof en De Bak staan 
garant voor ‘lekker ite’.
www.blokhuispoort.frl

Tweetalig
De tweetaligheid van Friesland is een van de 
pijlers van de culturele hoofdstad. Er is een 
heuse Talentuin ingericht. In stadspark De 
Prinsentuin vind je allerlei taalaardigheidjes 
en twee bijzondere paviljoens. In de ark 
Liwwadders presenteren de Leeuwarders 
zich. Bij MeM kun je kennismaken met allerlei 
Europese talen en je kunt er een lekkere kop 
koffie drinken.
https://lanfantaal.nl/ 

Kleine kunst
Kunstenaar laat je Kunsten zien op 20 x 18. Tot 
29 oktober zijn honderden schilderijtjes 
van 20 bij 18 centimeter te zien en te koop 
in galerie Westerkade van Henk en Aleida 
Dillerop. Er doen meer dan 400 kunstenaars 
mee aan deze bijzondere expositie. Henk 
Dillerop is naast galeriehouder ook een zeer 
gewaardeerd spreker. In een boeiend verhaal 
laat hij je kennismaken met zijn werk als 

gevangenisdirecteur en zijn andere passie: 
kunst. Hij is al bij verschillende afdelingen van 
Vrouwen van Nu te gast geweest.
https://2018verhalen.nl/verhalen/ 
het-blokpaneel

Te water
Kennismaken met de Kulturele Haadsted kan 
ook via het water. De Stichting Praamvaren 
Leeuwarden bestaat uit een enthousiaste 
groep vrijwilligers, die rondvaarten in de stad 
organiseert met elektrisch voortgedreven 
pramen. De schippers en gidsen laten je de 
mooiste plekjes zien.
www.praamvarenleeuwarden.nl

Meer te doen
Wat is er verder nog te doen in Leeuwarden? 
Genoeg. Je kunt er leuk winkelen, bijvoorbeeld 
in de Kleine Kerkstraat, die al twee keer is 
verkozen tot De leukste winkelstraat van 
Nederland. Vlakbij, in de Grote Kerkstraat, 
staat het 18e-eeuwse stadspaleis van Maria 
Louise van Hessen-Kassel, prinses van Oranje-
Nassau, voorouder van koning Willem-
Alexander. Hier vind je Keramiekmuseum 
Princessehof. In 1898 werd daar bovendien de 

wereldberoemde kunstenaar 
M.C. Escher geboren. Zijn werk 
is in het Fries Museum te zien. 
Tot eind oktober kun je de 
tentoonstelling Escher op reis 
nog bezoeken.

En vergeet vooral niet goed 
te kijken naar De Oldenhove. 
Als je een bezoek brengt aan 
Leeuwarden, dan mag je hét 
icoon van de stad natuurlijk 
niet missen. De toren staat er 
al sinds 1529 en is zelfs schever 
dan de Toren van Pisa! ¶

leeuwarden: 
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Valletta op Malta en Leeuwarden in Friesland zijn dit jaar de 

culturele hoofdsteden van Europa. Dat is in Leeuwarden in 

ieder geval goed te merken. Het hele jaar bruist de stad al 

van de activiteiten. Ben je er nog niet geweest? Gauw nog 

even gaan kijken dan, met deze tips van Vrouwen van Nu.

kulturele haadsted 2018

galerie Westerkade

Fries Museum

Prinsentuin Praamvaren

De Blokhuispoort



Ontmoet Leontien van Moorsel en 
luister naar haar verhaal over een ongelooflijke 
wielercarrière, behaalde successen én grote 
tegenslagen. Dans mee tijdens de workshop 
volksdansen van Ons Boerengoed. Laat je 
door Vonne Hemels bijpraten over het leven 
van vrouwelijke vluchtelingen en kinderen op 
Lesbos. En schuif aan bij Reineke van Wouwe, 
die vertelt over haar boek De Melksalon, waarin 
drie generaties van een Zeeuwse familie 
centraal staan. En er is meer, veel meer.

Programma Vrouwen van Nu Beurs
Het programma is opgebouwd volgens het 
‘Vrouwen van Nu sandwich-model’: een 
plenair openingsprogramma en een plenaire 
afsluiting met een smakelijk beleg ertussenin 
van workshops, lezingen en een infomarkt. 
Traditiegetrouw geeft de Verschilmaker 
van dit jaar Nora El Abdouni in het plenaire 
ochtendprogramma een lezing over haar 
werk in de hulpverlening aan meiden en jonge 
vrouwen tussen de 11 en 23 jaar die te maken 
hebben (gehad) met grensoverschrijdend 
gedrag op relationeel of seksueel gebied. 
Daarna wordt op het podium de Vrouw 
van Nu 2018 bekendgemaakt en wordt 
ze onderscheiden met een speld en een 
oorkonde. 

Als warming-up voor het actieve deel van 
het programma maakt Anna Fernhout alle 
stemmen los. Met het door haar speciaal voor 
Vrouwen van Nu geschreven lied Hoe kleur 
jij? sluiten we het ochtendprogramma af en 
verlaten we de theaterzaal om rond te kijken 
bij de stands op de infomarkt, workshops te 
volgen, naar lezingen te luisteren of een goed 
gesprek te voeren.

Om 15.15 uur vult de zaal zich dan weer voor 
een cabaretvoorstelling van Mama’s aan de 
Poort, twee vrouwen die een speciaal voor 
ons aangepaste voorstelling spelen over wat 
vrouwen zoal meemaken in het dagelijks 
leven.
De middag wordt afgesloten met de 
bekendmaking van de winnares van de 
wedstrijd Handwerken/Textielkunst. Vorig jaar 
tijdens de beurs schreef het Kennisnetwerk 
Textiel deze wedstrijd uit rondom het 
jaarthema Kleurrijk. Nu, een jaar later, zijn 
alle ingezonden stukken te bewonderen op 
de infomarkt en wordt de winnaar van de 
wedstrijd door de aanwezigen gekozen. 

Lezingen
We bieden verder ook nog het volgende aan. 
Annegreet van Bergen, auteur van de 

bestseller Gouden jaren, heeft een nieuw boek 
geschreven: Het goede leven. Hierin laat ze aan 
de hand van herkenbare anekdotes en prachtig 
beeldmateriaal zien hoe Nederland in een 
halve eeuw steeds welvarender werd en hoe 
ons dagelijks leven daardoor onherkenbaar 
veranderde. 
Els Kloek stelde samen met honderden historici 
het monumentale boek 1001 vrouwen in de 20ste 
eeuw samen. Aan de hand van biografieën van 
al deze opmerkelijke vrouwen ontstond het 
verhaal van de lange weg van emancipatie. 
Speciaal voor Vrouwen van Nu houdt Els 
Kloek een lezing over bekende en onbekende 
vrouwen die vaak een grote rol speelden in het 
aanzien van onze recente geschiedenis. Ook 
voortreksters van de Nederlandse Bond van 
Plattelandsvrouwen als Clara Willinge Prins-
Visser, Berta Vorkink, Cobi Schreijer en Clara 
van Zoelen komen aan bod.
Marieke Hakkesteegt geeft op de beurs een 
lezing over de smaak van Zeeuws zeewier. 
Tijdens deze lezing wordt van alles verteld 
over Oosterscheldewieren. Verschillende 
verse wieren kunnen worden bewonderd 
en natuurlijk zijn er ook enkele hapjes om te 
proeven.

Projecten rondom borstkanker
Oktober is borstkankermaand. Ook op de 
Vrouwen van Nu Beurs wordt hier aandacht 
aan besteed in de vorm van drie producten: 
breiboezems, hartenkussens en omslagdoeken.
De Stichting Breiboezems wil vrouwen 
die getroffen zijn door borstkanker en 
een borstamputatie hebben ondergaan 
(Boezemdraagsters) gratis voorzien van 
gebreide borstprothese(s). Ze zijn comfortabel 
(lichtgewicht en ademend), wasbaar en voelen 
als ‘echt’ aan. Op de Beurs wordt een workshop 
‘mini-breiboezems breien’ aangeboden. Deze 
worden verwerkt tot sleutelhangers en worden 
verkocht. De opbrengst komt ten goede aan de 
Boezemdraagsters. 
In 2016 is door een aantal betrokken vrouwen 
van nu in Noord-Brabant begonnen met 

het maken van hartenkussensets voor het 
Amphia Ziekenhuis in Breda. Inmiddels 
worden de sets ook voor andere ziekenhuizen 
gemaakt. De kussens verlichten de pijn van de 
zwellingen onder de armen na een operatie. 
Tijdens de workshop wordt getoond hoe deze 
hartenkussens worden gemaakt. Na afloop 
kunnen deelnemers een patroon meenemen. 
Naast hartenkussens worden ook omslag-
doeken gemaakt voor vrouwen. Op de beurs 
is een productielijn in werking te zien. 

gevarieerde vrouwen va n nu beurs in etten-leur
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Zorg dat je erbij bent!

Donderdag 11 oktober gaat het weer gebeuren, dit jaar in cultureel centrum De Nieuwe Nobelaer 

in Etten-Leur: de Vrouwen van Nu Beurs. Het programma is rond en de kaartverkoop loopt. Het 

belooft een aantrekkelijke dag te worden met voor ieder wat wils in het gevarieerde aanbod 

en met alle gelegenheid tot bijpraten met bekenden en kennismaken met onbekende vrouwen 

van nu. De provincies Zeeland en Noord-Brabant hebben 

mede invulling gegeven aan een mooi programma, waarin 

de couleur locale vorm krijgt in provinciale lekkernijen en 

optredens van vrouwen uit deze provincies.

Zo veel  

te doen,  

te zien en 

te beleven. 

daar wil  

je toch  

bij zijn?

Ticketverkoop
Zo veel te doen, te zien en te beleven. Daar wil je toch bij zijn!  
De ticketverkoop loopt via www.vrouwenvannu.nl. Deelname aan het 
programma (lezingen, workshops, lunch en cabaret) kost € 29,50.  
Tot ziens op 11 oktober in Etten-Leur!
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Workshops 
-  Naast de workshop volksdansen van Ons 

Boerengoed kunnen acteertalenten worden 
ontwikkeld in een theaterworkshop. De 
Vereniging Interculturele Vrouwen Theatergroep 
met twaalf leden uit verschillend landen 
geeft invulling aan ons jaarthema Kleurrijk 
door improvisatieoefeningen met toneel, 
zang en dans.

-  Afvallen zonder crashdieet? Het kan volgens 
Dieuwke Tijsen, schrijver van het V-Lifestyle 
Belevingsboek en winnaar van de Special 
Interest Food Blog Award 2017. Ze heeft 
dé manier gevonden om eenvoudig kilo’s 
kwijt te raken en meer energie te krijgen. 
Geïnteresseerd? Volg deze interactieve 
workshop.

-  Dianne Schellekens, Vrouwen van Nu-
vertegenwoordiger bij Women for Water 
Partnership, vertelt over de rol van vrouwen 
in de waterschappen in Nederland.

-  Wil je ontdekken hoe bijzonder je bent door 
de ogen van een ander? Zoek de workshop 
Het Imago Spel op en ervaar op een speelse 
manier hoe je overkomt op anderen. 
Vrouw van Nu Marijke Boudeling geeft als 
workshopleider tips om nog beter te laten 
zien wie je bent en wat je kwaliteiten zijn.

-  Voor oppasoma’s staat Bieke Geenen, 
grootoudercoach en auteur van het boek 
Opa en oma zonder stress, klaar om het 
privilege én de uitdagingen van grootouder 
zijn te verkennen. Met praktische tips die 
iedereen makkelijk kan vertalen naar haar 
eigen praktijk.

-  Jan Bloem, directeur bij het Platform 
Weerbaarheid & Veiligheid en adviseur voor 
Defensie, biedt een workshop Mentale en 
Fysieke Weerbaarheid aan. Je komt meer te 
weten over hoe je de kans op een fysieke 
confrontatie kunt verkleinen en als het dan 
toch gebeurt, hoe je erbovenop kunt komen. 
Aan de hand van oefeningen laat hij zien 
hoe je je, zelfs met een fysieke beperking, 
kunt verdedigen of veiligstellen. 

09.45-10.30 Inloop met koffie/thee en iets lekkers uit de provincies

10.30-12.00 Plenair programma:
 - Opening
 - Lezing Nora El Abdouni  
 - Verkiezing Vrouw van Nu 2018
  -  Optreden Anna Fernhout, met Vrouwen van Nu-lied en 

workshop stembevrijding

12.00-14.30 Lunch, infomarkt, lezingen en workshops

 12.00-12.30  Lunchpakket halen
 12.30-14.30 Infomarkt met:
  Tentoonstelling wedstrijd Kennisnetwerk Textiel 
  Inzamelingsactie boeken Sri Lanka Support
  Lever een boek in!
  Boekenstands
 
 12.30-13.15 Lezingen-  en workshopronde 1
 13.15-13.45 Wissel 
 13.45-14.30 Lezingen- en workshopronde 2

14.30-15.00  Pauze 

15.15-16.30  Plenair Programma 
 - Cabaret Mama’s aan de Poort
 - Uitreiking winnaar wedstrijd Kennisnetwerk Textiel
 - Afsluiting met het zingen van het Vrouwen van Nu-lied 2018

programma

wat is de vrouwen 
van nu beurs?
De Vrouwen van Nu Beurs is sinds 2014 
een jaarlijks evenement in oktober. 
Vanwege het besluit om dit evenement 
alleen nog in jubileumjaren grootschalig en 
in het midden van het land te organiseren, 
vindt de volgende Vrouwen van Nu 
Beurs in Apeldoorn plaats in 2020. In 
de tussenliggende jaren organiseert het 
team van het landelijk bureau de beurs 
kleinschaliger en telkens in een andere 
regio. Het programma wordt samen met 
de lokale provincies samengesteld. ¶



‘ vrouwen zijn de 
ruggengraat van de 
agrarische sector’

Tekst: Desi Dingemans
Foto’s: ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
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Carola Schouten is sinds oktober 2017 minister 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en 

vice-premier. Een zware portefeuille en in korte 

tijd stond ze al voor hete vuren. Vrouwen van Nu 

vraagt naar haar missie.
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U bent geboren en opgegroeid op een 
boerderij. Is het noodzakelijk om een 
landbouwachtergrond te hebben om uw 
functies goed uit te kunnen oefenen? 
Kijkt u als vrouw anders tegen zaken 
aan?
“Of het nodig is om een 
landbouwachtergrond te hebben voor deze 
baan weet ik niet, maar mij helpt het wel. 
Door mijn achtergrond weet ik goed wat 
erbij komt kijken om boer te zijn en kan ik 
me verplaatsen in de situaties waar boeren 
mee te maken hebben. Ik denk niet dat ik 
door mijn vrouw-zijn anders tegen zaken aan 
kijk. Misschien doe ik sommige dingen anders 
dan een mannelijke collega zou hebben 
gedaan, maar voor mij is het resultaat het 
belangrijkst.”
 
Wat is uw indruk van de huidige 
Nederlandse landbouw? 
“De Nederlandse landbouw staat hoog 
aangeschreven. Wanneer ik in het buitenland 
ben, hoor ik vaak hoezeer men onder de 
indruk is van onze boeren. Wij produceren 
efficiënt en met hoge kwaliteit. Onze 
boeren hebben veel kennis en durven 
vooruitstrevend en innovatief na te denken 
over maatschappelijke uitdagingen, zoals 
dierenwelzijn, het milieu en gezondheid. 

Nederland heeft een voortrekkersrol ten 
opzichte van de rest van de wereld. Daar 
mogen we best een beetje trots op zijn.”
 
Welke grote veranderingen zijn er de 
laatste jaren opgetreden in de dierlijke 
en de plantaardige sector en wat zijn de 
gevolgen voor deze sectoren?
“Er is de afgelopen 20 jaar veel veranderd. 
We staan voor andere uitdagingen en 
zijn meer bezig met het verduurzamen 
van de sector. Bijvoorbeeld het project 
Kas als Energiebron in de tuinbouw, het 
innovatieprogramma dat energiebesparing 
en opwekking van duurzame energie 
stimuleert in de glastuinbouw. Ook in de 
veehouderij staan we niet stil. Denk aan 
het Beter Leven-keurmerk, een mooie 
ontwikkeling op het gebied van duurzame 
productie en dierenwelzijn. Door te kiezen 
voor duurzamere producten, kunnen boeren 
beter voldoen aan de steeds hogere eisen 
vanuit de samenleving. Wij hebben zo steeds 
meer invloed op de manier waarop voedsel 
geproduceerd wordt.”
 
De land- en tuinbouw kent nog veel 
gezinsbedrijven. Welke rol heeft de 
vrouw in de landbouw en welk verschil 
kan zij maken? 
“Ook binnen het boerenbedrijf hebben 
vrouwen een belangrijke rol, zij functioneren 
veelal als de ruggengraat. Verder denk ik 
niet dat vrouwen heel anders ondernemen 
dan mannen. Uiteindelijk draait het om de 
zorg voor gewassen, dieren en het draaiende 
houden van het bedrijf. In Nederland is 
ongeveer een derde van de werkenden 
binnen de land- en tuinbouw vrouw. 
Opvallend is dat slechts 11 procent van de 
agrarische bedrijven in eigendom is van 
vrouwen. Hiermee staan we binnen de EU 
onderaan. Hier zie ik nog wel uitdagingen om 
de positie van de vrouw te verbeteren.”
 
De Nederlandse burger en de media 
laten zich de laatste jaren kritisch horen 
over de landbouw. Wat is uw mening 
hierover? 
“Deze kritiek is niet altijd terecht. De 
samenleving stelt steeds hogere eisen aan 
voedsel. Het moet duurzaam geproduceerd 
zijn, veilig en van hoge kwaliteit zijn, en 

er moet oog zijn voor dierenwelzijn. Toch 
kiest de meerderheid bij het schap van de 
supermarkt vaak nog voor het goedkoopste 
stukje vlees. Dit gaat niet samen. Wij moeten 
begrijpen dat hier een prijskaartje aan hangt. 
Het is mijn ambitie om boer en burger op dit 
gebied dichter bij elkaar te brengen.”

Nederlandse agrariërs kregen na de 
Tweede Wereldoorlog de taak om te 
zorgen voor goed en goedkoop voedsel. 
Wat is de taak van de landbouw anno 
2018?
“Na de Tweede Wereldoorlog is onze 
landbouw aan de slag gegaan om voldoende 
voedsel te produceren, zodat er geen 
honger meer was. Daarin zijn we meer dan 
geslaagd. In verhouding tot andere EU landen 
besteden we zo’n 11 procent van ons inkomen 
aan voedsel. Hiermee zitten we onder het 
gemiddelde van de EU. Tegenwoordig staan 
we voor andere uitdagingen. Hoe gaan we 
om met onze hulpbronnen die steeds verder 
uitgeput raken, hoe zorgen we ervoor dat 
ons voedsel zo duurzaam mogelijk wordt 
geproduceerd en dat de boer hiervoor een 
eerlijke prijs krijgt? Dat zijn de uitdagingen 
waar we nu voor staan en waarover ik in 
gesprek ben met de sector.”
 
Hoe ziet een Nederlandse agrarische 
onderneming er over tien jaar uit? Welke 
weg slaat de landbouw in en welke 
stappen wilt u als minister zetten?
“Over tien jaar stoten wij minder klimaat- en 
milieubelastende stoffen uit, gaan we beter 
om met onze grondstoffen en hebben we 
meer oog voor biodiversiteit en natuur. Maar 
er gebeurt ook al veel. Er zijn technieken 
ontwikkeld waardoor gewassen minder 
water nodig hebben, of denk aan groenten 
die in een zilte bodem kunnen groeien. Dit 
zijn allemaal Nederlandse innovaties die 
wereldwijd van grote waarde zijn. Op deze 
weg moeten we voortgaan en zo onze 
voortrekkersrol behouden.”
 
Wat vindt u het moeilijkste en wat het 
mooiste van uw functie en waar bent u 
trots op?
“Ik ben ontzettend trots op al onze boeren, 
tuinders en vissers die elke dag voor dag en 
dauw opstaan om het voedsel te produceren 

dat dagelijks op ons bord 
ligt. De mate van innovatie 
en de betrokkenheid 
waarmee zij hun producten 
maken, is inspirerend. 
Mijn ambitie is ervoor te 
zorgen dat deze mensen 
ook een eerlijke prijs voor 
hun werk krijgen. Onlangs 
heb ik de Tweede Kamer 
geïnformeerd over mijn 
plannen om de positie van 
de boer, bijvoorbeeld ten opzichte van grote 
supermarktketens, te verbeteren. Hier wil ik 
de komende jaren op doorpakken.” ¶

‘ in verhouding tot 

andere eu-landen 

besteden we zo’n 

11 procent van 

ons inkomen aan 

voedsel’



vrouwen van nu heeft met ingang van november 2018 een vacature

Vrouwen van Nu is een landelijke vrouwenvereniging met 42.000 leden die 

in georganiseerd verband de stem van vrouwen laat horen. We zijn actief in 

de directe leefomgeving, op landelijk niveau en mondiaal. Ons doel is bereikt 

als ieders talent wordt benut in de samenleving en als diversiteit als een 

meerwaarde wordt gezien. Elkaar ontmoeten, blijft daarnaast een kernfunctie van de vereniging.
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•  opstellen jaarplannen en begroting 
(met de directeur van het landelijk 
bureau)

•  werkgeversrol landelijk bureau
•  contact onderhouden met provinciale 

besturen

Gevraagd: 
•  Hbo-denkniveau
•  Affiniteit met vrouwen- en 

genderthema’s 
•  Goede communicatieve vaardigheden
•  Vergaderingen en bijeenkomsten 

soepel kunnen leiden
•  Netwerk dat van belang is voor de 

vereniging
•  Betrokkenheid én bestuurlijke afstand; 

sturen op hoofdlijnen 
•  Bereidheid om met de directeur 

van het landelijk bureau in een 
tandemfunctie te werken

•  Bereidheid om leden in het land te 
bezoeken

•  Positief-kritische instelling
•  Verbindend vermogen
•  Samenwerker die besluiten durft te 

nemen
•  Open houding tegenover (organisatie)

verandering en vernieuwing
Ervaring met werken met vrijwilligers is 
een pre.

14 

Op haar laatste dag in functie verbood Afrika’s 
eerste vrouwelijke president vrouwenbesnijdenis in 
Liberia. Na twaalf jaar presidentschap trad Ellen Johnson 
Sirleaf begin dit jaar af. Zelfs op haar laatste dag als 
president was Sirleaf hard aan het werk en vocht ze 
voor vrouwenrechten. Ze won in 2011 de Nobelprijs 
voor de Vrede voor haar inspanningen om de rechten 
van vrouwen te bevorderen en vrede te stichten in 
Liberia. Ook kwam ze openlijk in actie om tegen het 
einde van haar ambtstermijn de schadelijke praktijk 

van vrouwenbesnijdenis te verbieden. Dat het nu gelukt is, is 
een langverwachte overwinning voor vrouwen in het West-
Afrikaanse land.
Hoewel het exacte wereldwijde aantal besneden meisjes en 
vrouwen onbekend is, schat VN-kinderrechtenorganisatie Unicef 
dat er nog tenminste 200 miljoen meisjes en vrouwen aan deze 
praktijk zijn onderworpen. Van deze 200 miljoen zijn 44 miljoen 
meisjes jonger dan 15 jaar. 
Gelukkig is dit aantal aan het dalen. Wereldwijd wordt 
er namelijk vooruitgang geboekt in de strijd tegen 
vrouwenbesnijdenis. Het komt minder voor dan 30 jaar geleden, 
blijkt uit cijfers van Unicef. Meisjes worden besneden in 30 
landen. 27 van deze landen liggen in Afrika, de andere 3 zijn Irak, 
Jemen en Indonesië. In al deze landen daalde sinds 1985 het 
percentage besneden meisjes (tussen de 15 en de 19 jaar) van  
50 procent naar 35 procent.
Cruciaal in de aanpak van meisjesbesnijdenis is het veranderen 
van sociale normen. In veel regio’s worden onbesneden 
meisjes als ‘onrein’ gezien, waardoor ze geen kans maken 
om te trouwen. Om die norm te veranderen, werken 
ontwikkelingsorganisaties zoals Unicef en Plan Nederland samen 
met sleutelfiguren, zoals lokale chiefs, dorpsoudsten, religieuze 
leiders en andere rolmodellen. De organisaties moedigen hen 
aan om zich openlijk uit te spreken tegen het besnijden van 
meisjes en gemeenschappen officieel besnijdenisvrij te maken. 
Zo neemt de sociale druk op families af om hun dochters te laten 
besnijden. 
In september 2015 stemden 193 landen in met de 17 Duurzame 
Ontwikkelingsdoelen. Het 5e doel: het elimineren van alle 
schadelijke praktijken zoals kinderarbeid, vroegtijdige en 
gedwongen huwelijken én genitale verminking van meisjes en 
vrouwen voor het jaar 2030. Dit doel halen we niet vanzelf. 
Laten we ons hier dus voor blijven inzetten.

Marianne Lamers is journalist bij 
World’s Best News. Meer lezen of je 
aanmelden voor onze nieuwsbrief? 
Kijk op www.worldsbestnews.nl

Vrouwenbesnijdenis: een 

traditie om te veranderen

Het landelijk bestuur is 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling 
en uitvoering van het beleid van de 
vereniging. Daarin wordt het bestuur 
ondersteund door het landelijk bureau 
onder leiding van een directeur. Het 
bestuur wordt gevormd door vijf (leden)
vrijwilligers en komt circa negen keer 
per jaar bijeen in het Eigen Huis in Den 
Haag.

Sinds juni 2018 is de voorzittersfunctie 
vacant. Ben jij een doortastende, 
representatieve vrouw die samen met 
haar collega’s van het landelijk bestuur 
en met de directeur van het landelijk 
bureau de vereniging mee kan nemen 
in de veranderingen waar de vereniging 
voor staat? Ben jij geïnteresseerd in deze 
uitdagende functie? Dan is het landelijk 
bestuur op zoek naar jou.

Taken landelijk bestuur:
•  besturen van de vereniging 
•  beleidsontwikkeling en -uitvoering 

(met de directeur van het landelijk 
bureau)

•  beheren van het vermogen
•  vertegenwoordigen van de organisatie 

intern en extern (met de directeur van 
het landelijk bureau)

4-10 uur per week

voorzitter landelijk bestuur

De voorkeur gaat uit naar een vrouw 
van nu, die als lid de vereniging van 
‘binnenuit’ kent.

Vergoeding
Bestuursleden ontvangen een reis- en 
onkostenvergoeding.

Sollicitatie: 
Geïnteresseerd? Stuur dan uiterlijk 14 
oktober je sollicitatiebrief met motivatie 
en cv naar Vrouwen van Nu, Jan van 
Nassaustraat 63, 2596 BP Den Haag onder 
vermelding van ‘sollicitatie voorzitter LB’. 
Of mail naar bureau@vrouwenvannu.nl. 
Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Carla Wijers, directeur 
landelijk bureau (070-324 44 29) of 
bezoek www.vrouwenvannu.nl.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 
23 en 25 oktober 2018 met het oog op 
goedkeuring van de voordracht van de 
nieuwe voorzitter door de Ledenraad 
tijdens de vergadering op 20 november 
2018. ¶



Utrecht

In deze laatste workshop van de 
handwerkcommissie van de provincie 
Utrecht maak je kennis met crazy 
quilting. We maken een mini-quiltje (ter 
grootte van een kaart) om de techniek 
te leren en om met iets ‘kant en klaars’ 
naar huis te gaan. Stof, borduurgaren, 
kralen en pailletten zijn beschikbaar. 
Neem zelf naaigerei en een schaar mee. 
Heb je liever eigen stofjes, dan neem je 
die natuurlijk gewoon mee. Let op: je 
aanmelding is niet vrijblijvend. Wanneer 
je je aanmeldt, gaan wij ervan uit dat je 
daadwerkelijk deelneemt in verband met 
de kosten die de vereniging hiervoor 
maakt.

Wanneer 20 oktober van 10.00-15.00 
uur 
Waar Huiskamer van Dorp66, Vrijheer 
de Graefflaan 14 in Polsbroek 
Kosten leden € 10 p.p. en niet-leden  
€ 12,50 p.p. inclusief koffie/thee, lunch en 
materiaal om de techniek te leren. 
Opgave voor 15 oktober per e-mail, 
met vermelding van naam, adres en 
telefoonnummer bij Hannie van Diën, 
vandien@zonnet.nl/0297-594121. 
Betaling op de dag zelf. Graag met 
gepast geld betalen. 

Drenthe
Vrouw op Mars
Vrouw op Mars is de titel van een 
zesdelige serie over 100 jaar 
vrouwenemancipatie in Nederland van 

BNNVARA, gepresenteerd door Fidan 
Ekiz. De serie begint op 11 oktober 
om 20.25 uur op NPO2 en de laatste 
aflevering is op donderdag 15 november. 
In juni zijn er in Drenthe opnames 
gemaakt voor de laatste uitzending, die 
gaat het over het verleden en heden van 
Vrouwen van Nu. 

Fryslân
6 november: TOP-dag (Thuis Op het 
Platteland) rond Leeuwarden, met onder 
meer een bezoek aan Dairy Campus en 
het (nieuwe) Fries Landbouwmuseum.
8 november: commissie reizen Fryslan: 
reünie reizen 2018 en presentatie reizen 
2019, om 14.00 uur in de Kurioskerk in 
Leeuwarden.
19 en 20 januari 2019: wandelweekend; 
er wordt gelopen van Eastermar naar 
Wijnjewoude, zo’n 20 kilometer per dag.

Noord-Holland
Stadswandeling Gouda en bezoek 
museum Gouda
Wanneer Donderdag 1 november. Op 
het programma staat een 2 uur durende 
stadsrondleiding van het Goudse Gidsen 
Gilde incl. bezoek aan de Sint-Jan. 
Aanvang 11 uur met koffie en Goudse 
stroopwafel. Start rondleiding 11.30 uur.
Na de lunch bezoek museum Gouda, 
waar een tentoonstelling is van 30 
kunstenaressen, samengesteld door 
Hedy d’Ancona.
Kosten € 12,50. Excl. lunch, entree Sint-
Jan en entree museum (gratis met 
museumjaarkaart, anders € 6 voor Sint-
Jan en € 10 voor museum).
Opgave tot 15 oktober bij Ineke Naber, 
06-51911772/hjnaber@tele2.nl. Geld 

provinciale agenda’s
16 

Tekst: Gladys Koenders
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Agriterra is een zogenaamde agri-
agency, oftewel een organisatie gericht 
op internationale samenwerking van 
boer tot boer. Vrouwen van Nu is een van 
de oprichters van Agriterra, naast LTO 
Nederland, de Nationale Coöperatieve 
Raad en het Nederlands Agrarisch Jongeren 
Kontakt. 

Klaarstomen
Agriterra werkt voor organisaties van boeren 
en tuinders en helpt bij het opzetten van 
bedrijven met een strategische marktpositie, 
het bevorderen van voorlichtingsstructuren 
en helpt bij het aangaan van strategische 
allianties met derden. Agriterra is dus géén 
ontwikkelingshulporganisatie, maar een 
specialist die coöperaties klaarstoomt 
voor de toekomst. Een toekomst met 
markttoegang voor hun lokale producten, 
financieel sterke coöperaties, met een goede 
voorlichtingsstructuur en een sterke lobby 
voor boeren bij hun overheden.

Hoge kwaliteit
Tijdens een internationale bijeenkomst in 
Valencia mocht ik namens Agriterra input 
geven over verdere samenwerking en 
ontwikkeling van de kwaliteit van het werk 
van agri-agencies zoals wij. Lokaal wordt er al 
zoveel mogelijk samengewerkt, in plaats van 
naast elkaar of in competitie met elkaar. Dat 
daarbij dezelfde kwaliteitstandaard dient te 
worden gehanteerd, is vanzelfsprekend. Maar 
het bereiken van een gelijk niveau is dat niet. 
Agriterra loopt daarin voorop.

Meer vrouwen
Bij de advisering van boerencoöperaties 
heeft Agriterra ook oog voor de participatie 
van vrouwen. Het streven is dat in 2020 
30 procent van het bestuur van agrarische 
coöperaties uit vrouwen bestaat. In 
voorgaande jaren lag dit 
aanzienlijk lager, namelijk 
15 procent in 2015. In twee 
jaar tijd steeg dit al naar 
24 procent. Het doel 2020 
lijkt me dan ook moeiteloos 
haalbaar. Vanuit Vrouwen 
van Nu houden we deze 
ontwikkeling scherp in de 
gaten.

Inzet en kwaliteit
De activiteiten van Agriterra 
leiden tot verhoging 
van de productie en tot 
professionalisering van het 
leiderschap van de agrarische coöperaties. Dit 
zorgt voor goed management en continuïteit 
van de agrarische coöperatie. De resultaten 
die Agriterra heeft behaald, zijn inspirerend. 
Maar ik droom er wel van dat Agriterra een 
agrarisch project of coöperatie ondersteunt. 
Een project dat impact heeft op de (lokale) 
economie dankzij de inzet en de kwaliteiten 
van vrouwen in en buiten het bestuur van een 
agrarische coöperatie. Met zo’n project zou 
Agriterra voor de troepen uit lopen en echt 
het verschil maken ten opzichte van andere 
agri-agencies. Daarvoor zet ik me in binnen 
het bestuur. ¶

agriterra stoomt coöperaties 

klaar voor de toekomst
overmaken naar NL33RABO0327706007 
ten name van NBvP, Commissie 
Maatschappij NH, Vrouwen van Nu  
o.v.v. je naam.

Overijssel
Themadag ‘van basis- tot eindproduct’
Vier sprekers zullen je meer vertellen 
hoe een product tot stand komt:
-  Stef Beunk, vertegenwoordiger van 

de Fleckvieh ki-organisatie Bayern 
Genetik over Als je met de natuur 
meewerkt win je altijd.

-  FrieslandCampina over Van idee tot 
schap.

Lunch van 12.15 tot 13.30 uur
-  Bas Godschalk, entomofagist over 

Duurzaam insecten eten.
-  Egbert Dikkers van Smit & Zoon over 

Leer.
Rond 15.45 uur afsluiting door voorzitter 
Willy Beldman-Wegstapel.
Wanneer di 13 november
Waar Het Bonte Paard, Deventerweg 87 
in Holten
Kosten € 28, niet-leden € 33
Opgave voor 31 oktober bij Margje 
Doze-Schoonvelde, 0521- 361591/
penningmeester.ac@vvnov.nl

Het nieuws en de agenda’s van de verschillende provincies zijn te vinden in de provinciale uitgaves 

en op de Vrouwen van Nu-website. Hier lichten we enkele mooie activiteiten uit.

Een compleet overzicht en evt. presentaties van alle reisbestemmingen, die door de provinciale reiscommissies  
worden georganiseerd, zijn te vinden op de website van Vrouwen van Nu.

Sinds 2016 zit ik, Gladys Koenders (oud-LB-lid) namens Vrouwen van Nu 

samen met de directeur Carla Wijers in het bestuur van Agriterra.  

In dit artikel vertel ik je meer over wat Agriterra allemaal doet.

‘ het streven is 

dat in 2020 30 

procent van 

het bestuur 

van agrarische 

coöperaties uit 

vrouwen bestaat’

Opname-team Vrouw op Mars
Foto: Janny Roggen



Pas op voor die losse steentjes, zeg ik tegen mijn vriendin 
als we fietsend een bocht nemen om een smalle polderweg 
in te slaan. Ik kijk naar beneden of ik er zelf niet doorheen 
rijd en ineens zie ik dat ik te ver naar links uitwijk. Nog net op 
het randje van het asfalt. Nee, ik schiet ernaast en probeer 
terug de weg op te sturen. En daardoor gaat het fout. Ik 
kletter schuin over de weg en val op mijn rechterknie en 
rechterschouder. Gek hè, dat je dan in die fractie van een 
seconde je nog afvraagt hoe je gaat neerkomen. Geschaafde 
knie, bovenbeen met een bloeduitstorting en wat hapjes uit 
mijn vingers. De schade opnemend en een pleister plakkend, 
zie ik dat het best meevalt. Uiterlijk vertoon, meer niet. Ik zie 
de krantenkop al voor me, zoals je vaak ziet: oudere vrouw, 
want dat ben je met 55-plus, gevallen met een e-bike. Oh 
ja, zeker weer te hard gereden in de bocht, onbekwaam, 
gevaarlijk, voortaan thuisblijven. 
Met deze fiets reed ik qua kilometers de halve aardbol rond. 
Veel op de trappers dus. Zandpaden, kasseienstroken of 
vieze polderwegen zijn vertrouwde ondergronden. Heerlijk, 
goed voor lijf en geest. Twee keer gevallen in een jaar of 
zeven. Hoezo, gevaarlijk. Als manlief en ik in de winter op 
skivakantie gaan, verklaren sommigen ons voor gek. Pas op 
hè, dat je niks breekt, geven ze je nog even als vakantiewens 
mee. In de Alpen roetsjen we zes dagen lang alle pistes af, 
krijgen er stevige spieren van en onze behendigheid krijgt 
een flinke oppepper. Heerlijk, leeftijd speelt geen rol. Oké, je 
kunt vallen, maar dat kan overal. Niet meer fietsen, niet meer 
skiën? Op televisie hoorde ik ooit oorlogsverslaggever Arnold 
Karskens, op de opmerking dat hij altijd veel gevaar had 

gelopen in oorlogsgebied, zeggen: het 
grootste gevaar in een mensenleven is 
het keukentrapje thuis. En dát is een 
waarheid als een koe.¶

valpartij
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Opa en oma zonder stress 
Bieke Geenen
Het ideale boek voor 
grootouders die enkele 
handvaten kunnen gebruiken 
in hun rol als grootouder. 
Want hoe communiceer je 
met je (schoon)kinderen 
over heikele onderwerpen als 
kinderopvang? Hoe geef je je 
eigen grenzen aan, zonder 
dat je er een conflict aan 
overhoudt? Hoe word je nu 
de oma of opa die je altijd had 
willen zijn? Dit boek beschrijft 
alle herkenbare aspecten 
van het grootouderschap. 
Zo geeft grootoudercoach 
Bieke Geenen tips, inzichten, 
oefeningen en herkenbare 
verhalen van andere opa’s en 
oma’s. Met dit boek leren zij 
hun rol als grootouder in te  
vullen, zodat ze nog meer 
kunnen genieten van hun 
grootouderschap. Mocht je na  
het lezen van het boek nog 
meer tips en oefeningen wil- 
len gebruiken van Bieke  
Geenen, dan is zij benader-
baar voor een cursus.¶

Uitgever: Lannoo
€ 14,99
Sara Panahi

Mevrouw De Wit
Brigitte Leferink
Brigitte Leferink trouwt in 
1989 en krijgt met haar man 
een zoon en een dochter. Na 
bijna dertig jaar samenzijn, 
waarvan op een paar 
maanden na vijfentwintig 
jaar getrouwd, besluiten ze 
in 2014 uit elkaar te gaan. 
Alleen verdergaan brengt 
allemaal veranderingen met 
zich mee. Voor het eerst 
alleen naar een feestje, 
geconfronteerd worden met 
de nieuwe partner van je 
ex, al dan niet gaan daten, 
onbetamelijke vragen naar 
je hoofd geslingerd krijgen 
enzovoort. Brigitte beschrijft 
in columnvorm ogenschijnlijk 
alledaagse situaties die 
als je net gescheiden bent 
anders beleefd worden. 
Ontroerende en herkenbare 
verhalen, niet alleen voor 
mensen die gescheiden zijn 
en hun omgeving, maar voor 
iedereen die alleen is. Geen 
overstelpend verdriet of grote 
woede. Wel regelmatig een 
gevoel van ‘au’.¶

€ 12,50
Nicole Lankhorst

Het goede Leven 
Annegreet van Bergen
Annegreet van Bergen 
laat aan de hand van veel 
observaties en geestige 
anekdotes zien hoe de grote 
naoorlogse groei het leven 
in Nederland onherkenbaar 
heeft veranderd. Huismoeders 
doen hun boodschappen 
niet meer met een netje in 
de hand bij de kruidenier. De 
tijd is voorbij dat verloofde 
stellen jaren moesten sparen 
voor hun uitzet of dat 
mensen maanden op een 
telefoonaansluiting moesten 
wachten. Welke vrouw 
wordt nu nog ontslagen als 
ze gaat trouwen? Wie biedt 
zijn gasten nog een rokertje 
aan? Het boek bevat veel 
beeldmateriaal. De meeste 
zwart-witfoto’s in het boek 
zijn het resultaat van een 
grote foto-actie onder 
lezers, die ruim 1200 foto’s 
opleverde. Daarnaast stelde 
het Museum van de 20e eeuw 
een deel van zijn collectie 
beschikbaar. ¶

Uitgever: Atlas Contact
€ 19,99
Nicole Lankhorst

De Nijl in mij
Fleur van der Bij
Op zoek naar een geschikt 
onderwerp voor haar 
afstudeerscriptie stuit 
Fleur van der Bij op de 
naam van Juan Maria 
Schuver. Een Nederlandse 
ontdekkingsreiziger die in 
de 19e eeuw op onderzoek 
ging in het stroomgebied 
van de Nijl. Hij liet er op een 
geheimzinnige manier het 
leven. Na haar afstuderen 
ontstaat haar plan zijn laatste 
reis zelf ook te maken. Ze 
wil meer inzicht krijgen in 
de omstandigheden rondom 
zijn dood. Misschien zelfs het 
geheim daarvan ontrafelen. 
Het plan brengt haar in 
Afrika, maar ook heel dicht 
bij haarzelf. Een doel dat ze 
zichzelf helemaal niet heeft 
gesteld. Haar reisverhaal in 
het voetspoor van Schuver 
laat zich lezen als een 
avonturenroman; het inzicht 
in haar eigen situatie komt 
stukje bij beetje naar boven. 
Een indringend debuut. ¶

Uitgever: Atlas Contact
€ 19,99
Marjan Verhoeven

uitgelezen

boekenwijzer

Kijk voor meer boekbesprekingen op https://vrouwenvannu.nl/landelijk/voor-wie-van-lezen-houdt

Desi Dingemans is journalist, lid van de dorpsraad 

Dinteloord en voorzitter van Vrouwen van Nu 

afdeling Dinteloord. Samen met man en zoon 

heeft ze een akkerbouwbedrijf.

Eeuw in versnelling
Marian Rijk
Die ondertitel Hoe de fiets voor 
een maatschappelijke revolutie in 
Nederland zorgde dekt helemaal de 
lading. De fiets, nu zo gewoon, 
veranderde de wereld. De 
schrijfster vertelt het verhaal van 
de beroemde Gazelle-fabriek in 
Dieren in een boeiende roman: 
zoon Willem en later ook zoon 
Rudolf van het ondernemende 
molenaarsechtpaar Heinrich 
en Johanna Kölling richten in 
1892 de fabriek op. Marian Rijk 
kwam op het idee omdat haar 
Zeeuwse grootvader in 1906 
een Gazelle van zijn vader kreeg. 
Door het verhaal verweven, lezen 
we over de technologische en 
maatschappelijke ontwikkelingen 
in de verschillende decennia 
tot nu, en ook over de 
technologische veranderingen 
die de fiets doormaakte. 
Voor vrouwen stimuleerde 
de fiets onafhankelijkheid, 
zoals beschreven wordt in 
het interessante hoofdstuk 
Vrijmoedige vrouwen. 

Uitgever: Ambo|Anthos 
uitgevers
€ 20
Netty Hubbers



Het pand van Waterschap Vallei en 
Veluwe in Apeldoorn ademt overal respect 
voor de natuur; zelfs de vloerbedekking 
op de verschillende verdiepingen heeft de 
opeenvolgende kleuren van aarde, water en 
lucht. Van dijkgraaf Tanja Klip (64) verwacht 
je dat ze zo naast Hansje Brinkers zal gaan 
liggen om de dijk dicht te houden. Bij wijze 
van spreken dan natuurlijk; ze straalt 
daadkracht en doorzettingsvermogen uit. 

Oudste bestuursvorm
Met passie steekt Tanja van wal over de 
achtergrond van de waterschappen: “Wist je 
dat het waterschap de oudste democratische 
bestuursvorm van Nederland is? De eerste 
geschreven documenten stammen uit 1122 in 
de regio Utrecht. Daarin zijn waterafspraken 
tussen verschillende mensen vastgelegd. De 
kerntaken van een waterschap zijn zorgen 
voor veiligheid, voldoende water (niet te 
veel en niet te weinig) en bewaken van de 
kwaliteit van water. Daarbij moet je denken 
aan de verdeling in oppervlaktewater (en 
het grondwater) en het zuiveren van het 
rioolwater.” 

Innovatief te werk
Ze gaat verder: “Bij Vallei en Veluwe willen 
we deze kerntaken met een eigentijdse 
bril uitvoeren: de energietransitie en 
circulariteit van stoffen zijn daarbij ons 
richtsnoer. Mede door de klimaatverandering 
is innovatie vereist voor de uitvoering van 

onze kerntaken. Denk maar eens aan het 
opwekken van nieuwe energie (biogas), 
het terugwinnen van grondstoffen zoals 
fosfaat en het recyclen en circuleren van 
respectievelijk vervuild en schoon water. Om 
deze processen zo verantwoord mogelijk 
te laten verlopen, werken we samen 
met universiteiten (vooral van Delft en 
Wageningen), met andere kennisinstituten, 
natuur- en landbouworganisaties, andere 
overheden als gemeenten, provincies en het 
Rijk en last but nog least het bedrijfsleven.” 
Dat deze woorden niet zomaar een 
‘groen sausje’ zijn, bewijst het feit dat de 
waterschappen afgesproken hebben in 2025 
energieneutraal te zijn, maar dat Vallei-
Veluwe dit punt begin 2019 al zal bereiken!

Vrouwen verbreden discussie
Volgens Tanja is werken aan water in onze 
dichtbevolkte delta bij uitstek interessant 
voor vrouwen. “Besluitvorming in evenwichtig 
samengestelde teams levert op basis van 
bredere gesprekken ook een breder en beter 
eindresultaat op. Vrouwen verkondigen 
namelijk niet meteen een mening, maar 
beginnen met vragen stellen. En alleen al 
daardoor wordt de discussie verbreed en 
komen meer invalshoeken aan bod. Om 
oplossingen te vinden voor problemen 
als de stijgende waterspiegel en de 
extremere weersomstandigheden zijn er 
langetermijndenkers nodig. Het gaat niet om 
morgen, maar om over-overmorgen”. 

Rapportcijfer 8,5
Met een zekere trots vertelt ze: “Veel mensen 
weten dit niet, maar het Nederlandse 
waterbeheer is aangemerkt als de gewenste 
standaard voor de gehele wereld. In een 
rapport van de VN-organisatie OESO kregen 
we hiervoor maar liefst het rapportcijfer 
8,5. Onze kennis brengen we ook over in 
andere landen. Bij reizen van koning Willem-
Alexander of de minister-president gaan er 
ook steevast waterbestuurders mee. Het punt 
waarop we nog hoger konden scoren, was 
het waterbewustzijn van onze inwoners: dat 
is laag.” 

Werk aan de winkel
“Een belangrijke opdracht is: we moeten 
het samen doen. Waterveiligheid is een 
overheidstaak, maar mensen hebben zelf ook 
een taak. Denk aan het weghalen van tegels 
in je tuin of de afwatering van regenwater. 
Door deze gedeelde verantwoordelijkheid 
is het zo goed dat de waterschapsbesturen 
voor het allergrootste deel gekozen worden 
via algemene verkiezingen. Welke belangen je 
in het waterschapbestuur ook behartigt, het 
werk aan de waterwinkel houdt nooit op. Als 
dijkgraaf werk ik er graag hard aan mee om 
daar vorm aan te geven”. ¶

profiel 
•  Tanja Klip-Martin, 

dijkgraaf waterschap 
Vallei-Veluwe. Een 
dijkgraaf wordt, net 
als een burgemeester, 
benoemd door de Kroon. 

•  Kunsthistoricus.
•  Lid VVD. Als dijkgraaf 

onafhankelijk en 
partijloos. 

•  Eerder raadslid, 
wethouder, acht jaar 
gedeputeerde provincie 
Drenthe.

•  Tanja heeft namens de 
VVD zitting in de Eerste 
Kamer. Op dinsdag is 
zij in Den Haag, waar 
de Kamer zich buigt 
over de rechtmatigheid, 
uitvoerbaarheid en 
handhaafbaarheid van 
wetgeving.

•  Getrouwd, moeder van 
drie zoons en oma van 
twee jongetjes.

werk aan de waterwinkel
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interview dijkgraaf tanja klip

Van de 21 dijkgraven bij de Nederlandse waterschappen, zijn er nu maar drie vrouw. Een van hen 

is Tanja Klip van Waterschap Vallei en Veluwe in Gelderland. Ze vindt dat het aantal vrouwen 

omhoog kan en moet, net als het aantal vrouwen in waterschapsbesturen. Vrouwen van Nu sprak 

hierover.

wat zijn waterschappen?
In maart volgend jaar zijn er verkiezingen voor de 21 nieuwe 
waterschapsbesturen. Een waterschap is een organisatie die in een 
vastgestelde regio alles rondom de waterhuishouding moet regelen. 
Het gebied wordt deels bepaald door gemeente- of provinciegrenzen, 
maar vooral door stroomgebieden of afwateringsgebieden. 
Zes waterschappen in Utrecht, Zuid- en Noord-Holland heten 
‘hoogheemraadschap’. Alle waterschappen worden voorgezeten door 
een dijkgraaf of watergraaf.



Marjans geschiedenis bij Vrouwen 
van Nu begint in 1990. Ze had een 
assurantiekantoor en een spaaragentschap 
aan huis. Twee van haar klanten zeiden 
onafhankelijk van elkaar: “Als je iets met 
sport wilt doen, waarom ga je niet naar de 
Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen? 
Die hebben onder meer een hele leuke 
gymnastiekclub.” Toen ze het plaatselijke 
programmaboekje bekeek, meldde ze zich 
meteen aan als lid. En meteen ook voor de 
gymclub en ook voor de cursus bridgen. Tot 
op de dag van vandaag schuift Marjan in de 
wintermaanden nog steeds wekelijks aan bij 
de bridgetafel.

Van excursieleider tot voorzitter
Van het een kwam het ander. Marjan 
werd gevraagd voor verschillende rollen, 
iets waar ze zich vol voor inzette. In 1993 
werd ze gekozen in het afdelingsbestuur 
als excursieleider, na een jaar nam ze het 
voorzittersstokje over voor de vijf jaar erna. 
“Het was een geweldige tijd”, zegt ze. ”Ik 
heb toen ook het initiatief genomen voor 
een Beleggingsstudieclub.” Hierna diende 
de provinciale reiscommissie van Zuid-
Holland zich aan, waar Marjan zes jaar 
actief in was, waarvan vijf jaar als voorzitter. 
“Wat ik heel leuk vond om te zien, was dat 
alleenstaande of -gaande vrouwen tijdens 
zo’n reis geregeld een gelijkgestemde vrouw 
ontmoetten aan wie ze een vast reisgenootje 

overhielden. Geweldig toch? Ook kregen we 
vaak na afloop een kaart met de boodschap 
‘Het voelde als een warm bad’ van een 
deelneemster. Dat gaf toch extra voldoening.”

Naar de provincie
Na twee bestuurstermijnen van drie jaar 
was haar tijd bij de provinciale reiscommissie 
om. Het provinciaal bestuur had Marjan 
zien functioneren en benaderde haar nu 
voor een plek in hun midden. “Hoewel ik 
nog volop in de running was met mijn eigen 
assurantiekantoor heb ik ‘ja’ gezegd. Ik kon 
mijn eigen tijd indelen.” Marjan was drie van 
de vijf jaar penningmeester. “Het was niet 
altijd een makkelijke tijd. Maar ik heb er geen 
spijt van, ik heb er veel geleerd. De financiële 
werkzaamheden vond ik leuk en de contacten 
met de afdelingen maakten veel goed.”

Vernieuwingen
De afgelopen zes jaar heeft Marjan het 
landelijk bestuur versterkt, als opvolger van 
Gonda Lier in de functie van penningmeester. 
“Ik werd door Tineke Luijendijk, de toenmalige 
voorzitter, gevraagd om als penningmeester 
erbij te komen. Ik was 65 en had mijn 
assurantiekantoor nog. Omdat het ging om 
een periode van zes jaar, moest ik er even 
over nadenken. Na overleg met mijn man 
wilde ik de kans toch graag aangrijpen. Zoals 
mijn man zei: ‘Als je het nu niet doet, komt 
het er nooit meer van.’” 

Roerige jaren
Terugblikkend merkt Marjan op: “Het zijn 
roerige jaren geweest, maar vooral ook zeer 
interessante.” Het landelijk bestuur was zich 
er goed van bewust dat vernieuwingen voor 
de vereniging nodig waren om bestaansrecht 
te houden. De portal, waar alle afdelingen 
en provincies nu mee werken, stamt uit deze 
periode. Net als de centrale contributie-
inning die gefaseerd zou worden ingevoerd. 
“Bij mijn vertrek doen vier provincies mee, 
ik had gehoopt op meer. Het is jammer dat 
er zoveel verzet is. Het gevoel van controle 
kwijtraken, heerst bij sommige afdelingen, 
terwijl het juist zo veel overzichtelijker wordt 
en transparanter. Alle afdelingen mogen 
gewoon blijven doen wat ze willen met 
hun centen, het landelijk bureau blijft altijd 
eindverantwoordelijk, hoe dan ook.” 

Verre reizen
Als laatste noemt Marjan de verzelfstandiging 
van de Werkgroep Internationale reizen, 
de WIR. Met de reiscommissies in haar 
bestuursportefeuille was Marjan direct 
betrokken bij de opzet en inrichting van een 
zelfstandige stichting, de Stichting Reizen 
voor de Vrouw met Aandacht voor Jou (RVAJ), 
die intercontinentale reizen voor vrouwen 
organiseert. “Al met al een mooie oogst van 
zes jaar in het landelijk bestuur, met fijne 
collega’s en een prettige samenwerking met 
de directeur en het bureauteam.”

Even pauze
Na 25 jaar actief met Vrouwen van Nu bezig 
te zijn geweest, neemt Marjan even een 
pauze. “Als eerste staat er deze zomer een 
verhuizing op het programma. We verhuizen 
van een groot huis naar een appartement, 
dus er moet nog veel opgeruimd worden. En 
daarna zie ik wel wat er op mijn pad komt.” 
Helemaal nietsdoen gaat Marjan toch ook 

niet lukken. “Ik heb me voorgenomen om 
meer naar afdelingsavonden te gaan, ze niet 
meer actief te organiseren, maar wel eraan 
deelnemen.” En ze heeft de uitnodiging 
om toe te treden tot het Vrouwen van 
Nu-feestnetwerk, waar oud-leden van het 
landelijk bestuur in zitten, aangenomen. “Mijn 
eerste taak zit erop, voor de Vrouwen van Nu 
Beurs in oktober mocht ik het hotel voor de 
leden van het feestnetwerk uitkiezen.”

Terugkijkend op haar actieve jaren bij 
Vrouwen van Nu zegt Marjan: “Ik kijk terug 
op een heel leerzame periode en zou iedereen 
willen meegeven: blijf niet in het oude 
hangen, maar sta open naar en voor elkaar, 
dan is alles mogelijk. ¶

‘ vrouwen 

ontmoetten 

vaak een  

gelijk- 

gestemd 

reismaatje’

sta open voor en naar elkaar
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interview vertrekkend bestuurslid

Toen Marjan Coolen op zoek was naar een nieuwe sportieve activiteit, kwam ze terecht bij 

Vrouwen van Nu. Bijna 30 jaar later heeft ze net een periode afgesloten als penningmeester 

van het landelijk bestuur. Ze kijkt terug op een leuke en leerzame tijd waarin ze, in verschillende 

functies, veel voor de vereniging heeft betekend.



Ik spreek Willemien Koning op het 
melkveebedrijf in Oudkarspel, dat zij samen 
met haar man en zoon runt. Het is haar 
ouderlijk bedrijf. Het is een warme, zomerse 
dag en waarschijnlijk een van de weinige 
dagen van de week dat Willemien thuis is. Ze 
heeft een drukke agenda in de voorbereiding 
op haar afvaardiging in oktober naar New 
York.

Veel gesprekken
De Noord-Hollandse spreekt veel mensen, 
meestal vrouwen, die haar input geven over de 
positie van de vrouw op het platteland. Zo was 
ze op Wageningen Universiteit, waar ze alumni 
sprak die voor hun werk over de hele wereld 
zijn uitgewaaierd. Ze ontmoette de voorzitter 
van de Europese overkoepelende organisatie 
voor vissersvrouwen. Ze was in Ethiopië en 
Hongarije, had een gesprek met Ingrid van 
Engelshoven, minister van Cultuur, Onderwijs 
en Wetenschap en in september volgt een 
afspraak met Carola Schouten, de minister 
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. 
In maart was ze al in ‘the Big Apple’ bij The 
Commission of the Status of Women. 

Digitalisering helpt
Enthousiast geeft ze uitleg over het thema. 
“In ontwikkelingslanden hebben enkel 
mannen zeggenschap. De vrouw doet het 
werk, maar haar positie is zwak. In Zuid-
Afrika hebben vrouwen geen landrechten. Bij 
overlijden van een man gaan de landrechten 
naar de broer van de man. Inmiddels mag 
zij bij wet wel eigenaar zijn, maar de cultuur 
staat het niet toe. Ik was in Tanzania en zag 
daar hoe digitalisering kan helpen. Vrouwen 
hebben een mobieltje, waarmee ze kunnen 
bankieren en netwerken. Ze krijgen via een 
project een koe. Het eerste kalf moeten 
ze weggeven aan een andere vrouw. Met 
zonnepanelen koelen ze de melk, die ze 
kunnen verkopen. Dat is toch geweldig”, lacht 
Willemien. 

Met lege handen
In Nederland heb je natuurlijk een heel andere 
situatie, maar ook hier blijkt nog veel werk 
aan de winkel. “Je zou denken dat het voor 
Nederlandse vrouwen op het platteland 
allemaal prima geregeld is. In Nederland is 
er welvaart, hebben we te eten en is er een 
sociaal vangnet. Dat wel. Op het platteland is 
ruim 90 procent van de bedrijven in handen 
van een man. Vrouwen werken volwaardig 
mee, maar het loon is vaak een probleem 
en er vindt geen vermogensopbouw plaats 
voor haar. Als alles goed gaat in een relatie is 
er niets aan de hand, maar bij een scheiding 
staat zo’n vrouw met lege handen. Op 70 
procent van de bedrijven beslist de vrouw 
mee over grote strategische zaken. Vaak zet 
zij een extra tak op bij het bedrijf, zoals een 
boerderijwinkel, een terras of kinderopvang, 
maar wil de bank geen financiering aan haar 
verstrekken. Wel aan hem, omdat hij eigenaar 
is van het bedrijf. Zo komt deze vrouw nog 
geen stap verder. Vrouwen doen in bedrijven 
meer dan waarvan ze zich bewust zijn. Zet 
alles op papier en stel je positie vast”, is het 
advies van Willemien. “De Nederlandse vrouw 

is best wel conservatief. Parttime werken 
lijkt leuk, maar vormt ook een belemmering, 
zoals een pensioengat. Ze mag wel wat 
ambitieuzer zijn en zich meer bewust van 
haar positie.” 

Betere positie
Tot slot vraag ik Willemien wat haar doel 
is van deze missie. “In de laatste week van 
oktober ga ik met de Nederlandse delegatie 
naar New York. Er zijn 192 landen lid van de 
Verenigde Naties. Ik breng in mijn speech de 
positie van de Nederlandse vrouw ter sprake 
en van vrouwen wereldwijd. Ik doe een 
oproep om de positie van de vrouw op het 
platteland te verbeteren. Veel hangt af van 
wie er een land bestuurt. Na de speech stopt 
het nog niet. Ik blijf in Nederland werken aan 
de positie van de vrouw op het platteland en 
de agrarische vrouw. De Europese Commissie 
van Landbouw staat daar inmiddels ook voor 
open. Het is tot nu toe een ontzettend leuke 
ervaring. Er gaan veel deuren open die anders 
nooit open zouden gaan.” ¶

uitdaging en en kansen  
voor vrouw en en meisjes
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De Commissie Cultuur uit Overijssel 
heeft een nieuw evenement 
toegevoegd, namelijk: een 
Kunsttentoonstelling voor kunst, niet 
zijnde textiele werkvormen, dit keer 
met het thema Het Pauperparadijs. 
Tijdens deze kunsttentoonstelling 
presenteren vrouwen van nu zich 
met schilderijen, glas, beelden en 
nog veel meer! Het is een zeer 

afwisselende en verrassende 
expositie geworden met een 
verscheidenheid aan objecten.

Wanneer: 3 september t/m 29 
oktober 2018 
Waar: Het Arsenaal 1309 in Doesburg.
Meer info: www.hetarsenaal1309.nl
Toegang is gratis

1e kunsttentoonstelling
thema het pauperparadijs

De Noord-Hollandse Willemien 

Koning is dit jaar de Nederlandse 

Vrouwenvertegenwoordiger, die in 

oktober de Algemene Vergadering 

van de Verenigde Naties toespreekt. 

Het thema van dit jaar is Uitdagingen 

en kansen bij het bereiken van 

gendergelijkheid en de empowerment 

van plattelandsvrouwen en -meisjes. 
achter-

grond
“Ik had een groot netwerk 
en was altijd al bezig 
met het empoweren 
van vrouwen”, vertelt 
Willemien. “Ik kende 
voormalig directeur van 
Vrouwen van Nu Anke 
Vervoort en toen zij in 2012 
Vrouwenvertegenwoor-
diger was, dacht ik: dat wil 
ik ook zijn.” Willemien is, 
naast freelance journalist, 
lid van de Provinciale 
Staten van Noord-Holland, 
lid van de adviesraad 
van Agriterra en ook 
bestuurslid van LTO Vrouw 
en Bedrijf. Vanuit dat 
werk is ze sinds 2013 lid 
van de COPA Women’s 
Committee voor de 
belangen van ondernemers 
of het platteland, en sinds 
enkele jaren voorzitter.

Op 29 september gaat de expositie 
Vrouwen van Toen & Nu van start. 
De tentoonstelling laat zien hoe de 
vereniging van Plattelandsvrouwen 
(nu Vrouwen van Nu) 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 die al deze verschillende 
aspecten belicht, is te zien tot 1 
september 2019. Kom, kijk en ervaar 
het allemaal tijdens de expositie over 
de Vrouwen van Toen en Nu.

Wanneer: 29 september t/m 01 
september 2019 
Waar: Bezoekerscentrum Mar en Klif 
in Oudemirdum (Friesland)
Meer info: www.marenklif.nl
Toegang is gratis

expositie Vrouwen van toen & nU

een tijdsbeeld van 100 jaar 
plattelandsvrouwen/ 
vrouwen van nu
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