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Jaarverslag 2018       
 
In het jaar 2018 zijn er 11 bijeenkomsten georganiseerd voor alle leden door het bestuur, de 

reiscommissie en de tuinclub. Verder zijn er vele uren ingevuld voor geïnteresseerden door de 

breiclub, quiltgroep, borduurgroep, leesgroep en yogagroep.  

 

1.Dinsdagmiddag 23 januari, jaarvergadering, ’t Spantsje, Tjerkgaast (50 aanwezigen). 

De jaarvergadering 2018 stond in het teken van uitwisseling over het reilen en zeilen van onze 

afdeling en bijpraten onder het genot van een drankje en hapje. Er was sprake van een 

interactieve verslaggeving van de verschillende commissies en interessegroepen.  

Ons jaarthema was IN BEWEGING. Voor het fysiek in beweging komen, wist uw bestuur 14 

leden te bewegen mee te doen aan één van de yogagroepen. Ter inspiratie van het 

maatschappelijk in beweging komen, gaf uw bestuur gehoor aan de vraag van Maeykehiem om 

voor ons een presentatie te mogen houden over hun vrijwilligerswerk in St Nyk en Langweer. 

Aftredend op deze jaarvergadering was Hinke Leenstra. We hebben zes jaar van haar 

bijzondere kwaliteiten als penningmeester mogen genieten. Haar opvolger is Janke Postma.   

 

2.Woensdagavond 21 februari, Cabaretgezelschap Noordenbos en Ko met hun 

programma:´Ferbining´ Zalencentrum St Nyk (81 aanwezigen). Een plezierige en 

verbindende avond met schitterend gezongen liedjes en lichtvoetige sketches over het thema 

‘Ferbining’. U herinnert zich vast en zeker: de typering van de hondenbezitters, van de 

bewoners van een zorgvoorziening voor ouderen, de act van de sportschool, de Chinezen en 

de stewardess in opleiding. De groep speelde bij ons voor het eerst in hun nieuwe outfit. Een 

hele eer! De avond stond inderdaad zoals beloofd garant voor kwaliteit met een (glim)lach.  

 

3.Donderdagavond 22 maart 2017, Filmavond met de film: Intouchables 

(onaanraakbaren) in de Oorsprong Sint Nicolaasga (20 aanwezigen). 

Een indrukwekkende film hield ons deze avond ruim anderhalf uur in de ban. De Oorsprong 

heeft een fantastische filmzaal. Menigeen verzuchtte: fijn om weer eens in een bioscoop te 

zijn. Groot doek, mooi geluid, dan zit je zo middenin de beleving, heel anders dan thuis voor 

de televisie. Genoeg stof om na te praten. Gelukkig waren er een aantal van ons die de film 

voor de tweede keer zagen, die konden de vragen van degenen die de film voor het eerst 

zagen beeldend beantwoorden. We waren maar met een kleine groep, maar ieder bleef nog 

wel een uur nazitten vanwege de gezelligheid.   

 

4.Dinsdag 25 september, startvaardag Friese Meren (46 aanwezigen) 

We boften met superweer op onze startvaardag, de opening van ons nieuwe seizoen. Zowel de 

zon als de ontmoetingen over en weer waren hartverwarmend. Waar je ook om je heen keek, 

iedereen genoot. Tijdens de koffie met oranjekoek stonden we stil bij de week van de 

eenzaamheid. Je kunt je immers in gezelschap het meest eenzaam voelen…..Daar willen we als 

Vrouwen van Nu wat aan doen! Het programmaboekje werd besproken en verschillende 

interessegroepen vertelden wat hen enthousiast maakt. Na een drankje en een lunch met soep 

en broodjes meerde de boot af in het centrum van Lemmer. Sommigen gingen winkelen, 

anderen kozen voor een terrasje of ijsje en weer anderen maakten een wandeling. Op de 

vaarweg terug nog een drankje met wat bitterballen en weer andere ontmoetingen. Voldaan 

en rozig van zon en wind waren we om 17.00 uur terug in Joure.  

 

5.Donderdagavond 18 oktober, Lezing Nationaal Landschap Zuidwest Friesland door 

Alice Booij, historicus en ambassadeur Mar en Klif. Zalencentrum St Nyk (42 aanwezigen) 

Zuidwest Fryslan is één van de twintig Nationale Landschappen die ons land kent. En daar 

wonen wij toch maar! Een Nationaal Landschap heeft unieke kenmerken die nergens anders 

voorkomen. Alice liet met vele oude en nieuwere foto´s zien dat ´ons´ landschap uit vier 

onderling verschillende typen bestaat. De IJsselmeerkust (1) met als bijzonderheid de 
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buitendijkse zandplaten, slikken en steile kliffen. Het kleigebied (2) met de in de Middeleeuwen 

aangelegde hemdijken, waarlangs de rijke Zuid Friese steden en vele dorpen zijn gebouwd. 

Het veengebied (3) waarin een groot aantal meren, en de stuwwallen (4) van Gaasterland tot 

en met de zandruggen van Sint Nicolaasga. Dit gebied is weer geheel anders ontstaan en 

cultuurhistorisch van belang door de vele States en buitenplaatsen. Boeiend om op een geheel 

andere manier eens naar ons eigen landschap te kijken.  

 

6.Woensdagavond 14 november, Lezing Roelie Woudwijk, beeldend kunstenaar. 

Zalencentrum Sint Nicolaasga (42 aanwezigen).  

Verkwikkend was de spontane lezing van een zeer jonge Roelie (nog geen 40 jaar) die ons 

voor de pauze haarfijn vertelde, voordeed en met fotomateriaal illustreerde hoe het z.g. 

kroonkunstwerk (te zien in Drachten) is ontstaan. Het is gemaakt ter ere van de kroning van 

koning Willem Alexander. Roelie werkt zowel met hamer en beitel als figuratief in glas. Er komt 

heel wat creatief talent aan te pas. Na de pauze kregen we haar andere monumentale en 

figuratieve werk van de laatste jaren te zien. Er zit werkelijk achter elke creatie een uiterst 

boeiend verhaal.  

 

7.Donderdagmiddag 6 december, Zalencentrum St Nyk, kleine zaal (17 aanwezigen) 

Jaarlijkse bijeenkomst van het bestuur, leden Taak op Maat, contactvrouwen en de 

vertegenwoordigers van commissies en interessegroepen. Er is weer heel wat uitgewisseld 

over de eigen wijk, taak, commissie of interessegroep.  

 

8.Woensdag 12 december, Kerstbijeenkomst, Zalencentrum, St Nyk (49 aanwezigen) 

Dit jaar hielden we weer een traditionele kerstbijeenkomst met een luxe broodmaaltijd, 

kerstmuziek van zanggroep Four Seasons o.l.v. Henk Oudenampsen en een kerstverhaal van 

Trijn van der Heide. Tot bewondering van ons allemaal vertelde zij een ontroerend Russisch 

verhaal geheel uit het hoofd. Het Zalencentrum was weer uitermate sfeervol versierd.  

 

9.De reiscommissie organiseerde twee activiteiten: 

24 mei: Dag excursie samen met afdeling Joure naar het Borduurmuseum in Barneveld waarna 

een bezoek aan Zwolle met o.a. een rondvaart door de grachten.  

25 september: de startvaardag samen met het bestuur.  

 

10 en 11. De tuinclub organiseerde twee activiteiten voor alle leden: 

24 augustus: Fietstocht vanuit Steenwijk langs een drietal tuinen (14 deelnemers) 

3 december: Workshop Kerststuk maken in Unitas o.l.v. Akke Nota (15 deelnemers) 

 

Provinciale activiteiten: 

28 en 29 maart: Handwerkexpositie te Joure, een aantal leden van de Quiltgroep en 

Borduurgroep exposeerden en vele leden bezochten de expositie.  

Er waren vier filosofiebijeenkomsten in Mantgum, 6 van onze leden namen hieraan deel.  

Provinciale wandelgroep: twee leden namen hier aan deel. 

 

Samenstelling bestuur 2018 

Marleen Oosterhof – van der Poel: voorzitter,  

Sjoeke Hoekstra - Stellingwerf, secretaris (ledenadministratie) en vicevoorzitter, 

Janke Postma – Jansma, penningmeester, 

Tine Nagelhout - Hoekstra, contactpersoon sprekers en locaties.  

 

Ledenaantal: 

Op 1 januari 2018: 78 leden 

Op 1 januari 2019: 79 leden 

 

Opzegging: 

Klaske de Vries – Brouwer (Idskenhuizen)  

 

Nieuwe leden: 

Grietje Samplonius (Sint Nicolaasga) en Rinny Pijpker -van der Spoel (Langweer) 


