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Nieuwsbrief no 4.       

NIEUWS van de werkgroep 100 jaar          januari 2019 

 

Ons jubileumjaar is begonnen!  

 

Wij starten dit jaar met onze beste wensen voor ieder persoonlijk. En met 

elkaar maken wij er ook een spetterend jubileumjaar voor 

Vrouwen van Nu Fryslân van. 

 

Feest in de Harmonie 

 

 

Programma jubileumfeest 16 april 2019 

We lichten een aantal tips van de sluier op. De hele dag is het feest in de 

Harmonie. In alle zalen is iets te doen. Van workshops tot interessante 

lezingen. Tussendoor vindt ook nog de Algemene Jaarvergadering plaats.  

En natuurlijk is er een bijzondere lunch.  

De kosten voor deze speciale dag bedragen 30 euro all-in.  

 

Workshops/lezingen: 

Annegreet van Bergen, schrijfster (bekend van ‘Gouden jaren’) met haar laatste boek 

’Het goede leven’.  

Juglen Zwaan, voedingsdeskundige met ‘Eet jezelf gezond’ 

Houkje Rijpstra, directeur van Circulair Friesland met het onderwerp ‘Circulaire Energie in 

Fryslân’ 

Zahra Mousazadeh, directeur van FC Extra bij het Friesland College over inburgering.  

 

Als afsluiting: Inez Timmer, zangeres, met haar nieuwe programma ‘100 jaar Vrouwen 

van Nu’ 

 

Wij vragen hierbij de medewerking van de afdelingsbesturen om deze dag te 

promoten.  

Bij voorbaat onze hartelijke dank! 

 

OPGAVE 

Na ontvangst van deze nieuwsbrief kan men zich opgeven, bij voorkeur bij de afdeling. 

Dit is mogelijk tot 31 maart. Weet wel dat wachten tot die datum het risico met zich 

meebrengt dat er dan geen plaats meer is in de Harmonie. Vol = vol.  

Afdelingsbesturen kunnen de opgaven mailen naar Ymie Hooisma, 

feestfryslan100@gmail.com 

Voor individuele opgaven kan men ook terecht bij Ymie Hooisma. 

 

BETALING 

Het bedrag van 30 euro per persoon kunnen de afdelingsbesturen overmaken op: 

NL56 RABO 0370 6424 49 ten name van BvPF, Vrouwen van Nu met vermelding van de 

naam van de afdeling en het onderwerp Feest 16 april. Ook voor de individuele leden 

geldt dit banknummer. 

 

Voor vragen betreffende de opgaven en betaling kan contact op worden genomen met  

Ymie Hooisma, t: 0511 431 830 

mailto:feestfryslan100@gmail.com
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Aankleding van de Harmonie 

De werkgroep komt nog graag in contact met afdelingen en/of tuinclubs die mee willen 

helpen om enkele ruimtes in de Harmonie feestelijk aan te kleden. Na onze vorige 

nieuwsbrief hebben zich al kandidaten gemeld maar we kunnen er nog meer gebruiken. 

In overleg met de werkgroep worden de versierplannen verder uitgewerkt.  

Meld je aan bij: Alie Kalsbeek, e: kalsbeekbensink@ziggo.nl of t: 058 2551619 

 

Locker 

Nogmaals vragen wij de aandacht van de afdelingsbesturen voor het volgende: 

In de Harmonie is een wand met lockers. Dit zijn doorzichtige kunststof blokken, 

opgestapeld tot een wand. In ieder blok (30 bij 60 cm) kan iets tentoongesteld worden. 

De werkgroep is zo op het idee gekomen om elke afdeling de mogelijkheid te bieden iets 

kenmerkends van de afdeling in die wand te laten zien.  

Tijdens het bestuursoverleg op 11 februari 2019 kan de afdeling het voorwerp al 

inleveren. Het kan ook nog op de dag zelf. De werkgroep zorgt voor een naamkaartje 

van de afdeling. 

Voor vragen: Maria de Geest, e: mariadeswart@gmail.com of t: 06 10142471 

 

Verzoek handwerkstukken 

Afdelingsbestuursleden, willen jullie het volgende bekend maken onder jullie leden. 

De commissie Handwerken en Textiele Werkvormen Fryslân vraagt antieke en moderne 

werkstukken, bijv. een antieke en/of moderne merklap om in de Harmonie te exposeren. 

De commissie krijgt op 16 april een eigen expositieruimte. 

Contactpersoon: Ina Zeldenrust, t: 0513 851994. 

 

 

EXTRA ACTIVITEIT VOOR DE FIETSCLUBS IN DE 

AFDELINGEN 

 

 

Fietsen naar de Buren in je regio   

        

In het kader van het 100-jarig bestaan van onze 

vereniging is in de werkgroep gesproken over meer 

contacten tussen de afdelingen.  

Zo is Fietsen naar de Buren ontstaan, een nieuwe 

activiteit in het jubileumjaar naast de provinciale 

fietsdag in mei. 

Het is de bedoeling dat deze activiteit plaatsvindt in 

de tweede week van september. 

Hoe leuk is het niet om naar je buurafdeling te 

fietsen, daar gezellig te buurten, koffie te drinken 

en te kletsen. 

 

Ben je nieuwsgierig geworden naar deze activiteit, neem dan contact op met Iet Menger: 

e: s.ie.menger@live.nl of t: 0511 431727. 

 

 

 

Op de provinciale website, onder het blokje 100 jaar staan de jubileum 

logo’s, om te gebruiken bij publicaties. 

 

 

 

 

P.S. Deze nieuwsbrief wordt verstuurd naar alle afdelingssecretariaten en naar alle leden, 

waarvan het e-mailadres bekend is. 


