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Provinciaal bureau 
Morra 2-1 

9204 KH Drachten   
e: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com 

www.vrouwenvannu.nl/fryslan 

 

 

             
    maart  2021  
 
Deze nieuwsbrief wordt digitaal verzonden naar de 
secretarissen van de afdelingen van  

Vrouwen van Nu Fryslân, met het verzoek de nieuwsbrief 
door te sturen naar de eigen leden. 
Het provinciaal bestuur gaat ervan uit dat het  
afdelingsbestuur de leden zonder mailadres informeert  
over de inhoud van de nieuwsbrief. 

 

 Corona 
 onzekere tijden 
 avondklok, lockdown, vaccinatie 

 samen naar de eindstreep 
 Hoop!                   

 
Beste leden van Vrouwen van Nu Fryslân 
 

Het is bijna een jaar geleden dat we werden opgeschrikt door het uitbreken van Corona. 

27 februari 2021 was het op de kop af een jaar geleden dat het eerste coronageval in 

Nederland bekend werd. 

Het had en heeft grote gevolgen voor de samenleving en ons verenigingsleven. 

Alle activiteiten werden stilgelegd, in de zomer was er enige versoepeling, 

in de herfst de terugslag, in december de totale lockdown en in januari onvermijdelijk de 

avondklok. Hoe langer de crisis duurt, hoe zwaarder het ons valt, en daarom neemt de 

regering een klein beetje meer risico. Vanaf 3 maart komt er wat meer ruimte, 

middelbare scholen gaan weer open, kappers en winkelen op afspraak, buitensporten 

voor jongeren. De verruiming, stapsgewijs, brengt extra risico’s en extra 

verantwoordelijkheid mee. Ons gedrag doet er toe, 1,5 meter afstand, mondkapje, 

testen, meer testen. Het vaccineren is in gang gezet, samen naar de eindstreep; als alles 

meezit is in de herfst iedereen beschermd. 

   Voor ons als Provinciaal Bestuur is plannen ook moeilijk: het najaarsoverleg, 

voorjaarsoverleg en nu voor de tweede keer de Algemene Vergadering uitstellen. We 

hopen vurig dat de A.V. in september kan plaats vinden. 

We missen de contacten met onze leden, vandaar dat we in februari met alle voorzitters 

van de afdelingen belden. Een woord van dank aan de besturen! Wat doen jullie veel 

voor de leden. Wat wordt er zo al gedaan?: bellen met elkaar, een kaartje, met kerst een 

attentie van amaryllisbol tot een theedoek met kaas en worst, banketstaaf, chocola, 

gehaakte engeltjes en klavertjes vier, bloemen, hyacinten, begin van de lente tulpen, 

voorjaarszaden en cadeaubonnen, een verjaardagskalender met foto’s uit de omgeving. 

Nieuwsbrieven, bestuurs app, loopgroepje met 3 personen, wandelen via de ommetje 

app.  

De €10 korting van de provincie wordt gewaardeerd, en verschillende afdelingen volgden 

dit voorbeeld. Jaarvergaderingen worden schriftelijk gehouden . 

Het programma wordt doorgeschoven, de zaal kan een probleem zijn, om de 1,5 m. 

afstand te bewaren. Leesgroepen via zoom, een workshop  coronaproof, groepje 
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‘stokjerinners’ actief. Als tip een schriftje bij de leden laten rondgaan, er in schrijven, een 

gedicht, een foto of een elfje, dit is een klein gedichtje, bestaande uit elf woorden en vijf 

regels. 

   En op de vraag: ‘hoe zien jullie de toekomst’? reageren veel besturen positief, maar er 

zijn ook zorgen: hoe aan nieuwe bestuursleden te komen? 

De verbondenheid van de groepen is groot, daar zijn we dankbaar voor. 

   Ook proberen we het zoomvergaderen onder de aandacht te brengen. Er zijn al 

afdelingen mee aan de slag en wellicht volgen er meer. 

Het PB maakt er ook al gebruik van, het went en werkt heel goed. Sinds september 

hebben we geen vergadering meer op kantoor in Drachten gehad. Ons plan is dit ook aan 

afdelingen aan te bieden. Wellicht vragen jullie je af is zoom het nieuwe normaal, we 

hopen dat we in de toekomst elkaar weer fysiek kunnen ontmoeten, maar op dit moment 

gaat dat niet. Daarom nodigen we de afdelingen uit voor een bijeenkomst online. 

We plannen vier data, drie op middag en één op avond. De afdelingen en de commissies 

verdelen we in vier groepen en nodigen een bestuurslid of coördinator van de afdelingen 

en een vertegenwoordiger van de commissies hiervoor uit. 

De zoombijeenkomsten staan onder leiding van José Vroonland. De eerste bijeenkomst is 

gepland op woensdagmiddag 7 april; de agenda en zoominstructie hiervoor ontvangen 

jullie omstreeks 29 maart; 6 april wordt de link voor de bijeenkomst toegestuurd. 

 

Veel succes toegewenst: met elkaar krijgen we het voor elkaar! Er is altijd wel een lid 

binnen de afdeling, die al eens eerder via zoom contact heeft gehad. Samen krijgen wij 

dit voor elkaar, dat is de kracht van Vrouwen van Nu; we hebben altijd opengestaan voor 

iets nieuws, zo ook nu. 

‘Tot ziens!’ op de zoombijeenkomsten in april. 

 

Namens het Provinciaal Bestuur wens ik jullie gezondheid en fijne Paasdagen toe. 

Eelkje de Boer-Wiersma 

Voorzitter Vrouwen van Nu Fryslân 

 

Zoomtrainingen 
Verschillende bestuurs- en commissieleden hebben intussen een zoomtraining gevolgd; 

zij vergaderen nu onderling via zoom, maar hebben ook de mogelijkheid, om thuis bij 

provinciale en landelijke bijeenkomsten ‘aan te schuiven’.  

Zo onderhoudt de Commissie Reizen contact met leden die mee op reis zouden gaan naar 

Portugal, afgelopen voorjaar.     

En aangezien we de komende maanden nog steeds aangewezen zijn op deze manier van 

overleg en vergaderen, raden we de leden, die nog geen training hebben gevolgd dit toch 

in overweging te nemen. De mogelijkheid is er! 

Namens Vrouwen van Nu Fryslân zetten Maartje van der Bijl en José Vroonland zich met 

veel plezier voor deze trainingen in. Een training is thuis te volgen, op je computer, 

laptop, tablet of Ipad (met camera en geluid), duurt ca. 1 uur en is kosteloos. Je leert 

dan alle mogelijkheden die je hebt als deelnemer en ook hoe je zelf een account kunt 

aanmaken, waarmee je je eigen zoom-meetings kunt organiseren. 

 

Aangezien we in april vier provinciale zoombijeenkomsten met de afdelingen en 

commissies organiseren, zijn er in maart nog trainingen op: 

woensdag 24 en 31 maart, ’s avonds om 19.30 uur. 

Als bestuur kun je ook een afpraak maken voor een training op een andere datum; bij 

aanmelding van minimaal 2 personen kan er al een training gepland worden. Meld je 

hiervoor aan bij het Servicepunt: vvnf.servicepunt@gmail.com 

Op de provinciale website zijn ook handige tools voor videobellen te vinden! 

 

mailto:vvnf.servicepunt@gmail.com
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Nieuwe penningmeester gezocht! 
 

Wie durft de uitdaging aan?  

Na 7 actieve jaren als penningmeester, zowel binnen als buiten het provinciaal bestuur, 

wil Aaltje Pen deze taak graag overdragen.  

We zijn daarom op zoek naar een betrokken lid, dat: 

o kennis van en ervaring heeft met financieel beheer 

o accuraat en integer is 

o een samenwerker is, die besluiten durft te nemen 

o open staat voor verandering en vernieuwing 

De provinciaal penningmeester is primair verantwoordelijk voor het financieel beleid en 

regelt alle financiële zaken van de provinciale afdeling, dit kan zowel binnen als buiten 

het provinciaal bestuur. 

De penningmeester ontvangt hiervoor een redelijke vergoeding. 

 

Geïnteresseerd? Stuur dan een mail met je sollicitatiebrief en CV vóór 15 april 2021 naar 

de secretaris Lieske van den Bos, e: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com 

  

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Aaltje Pen, penningmeester buiten 

bestuur, tel. 0514 54 12 72 
 

Lid worden van het PB? 
 
Ben jij als Vrouw van Nu op zoek naar een nieuwe uitdaging, heb je ideeën over hoe 

we als Vrouwen van Nu de leefomgeving kunnen versterken en ons kunnen richten op 

de toekomst?  

Wellicht ben jij dan net het lid, dat wij zoeken voor een functie in het provinciaal 

bestuur. 

We zijn op zoek naar een secretaris, een vrouw die: 

o vaardig is met de computer 

o taalvaardig is 

o goed kan samenwerken         

o openstaat voor nieuwe ontwikkelingen   

o creatief is 

o bestuurservaring heeft 

o een spil wil zijn in een verenigingsweb    

 

Wij bieden een kans! Heb je interesse? Stuur dan een mail met een sollicitatiebrief en 

CV vóór 15 april 2021 naar de secretaris Lieske van den Bos,  

e: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com  

of bel voor meer informatie: t: 0513 62 84 53 

 
 

mailto:bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com
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Algemene Vergadering 
In april organiseren we als provinciaal bestuur vier regionale (zoom)overleggen met 

afdelingen en commissies. We hopen in de herfst weer met een grotere groep bijeen te 

kunnen komen en hebben daarom de Algemene Vergadering dit jaar verplaatst naar:  

woensdag 29 september.  

Een locatie hiervoor is nog niet vastgelegd. We houden jullie op de hoogte. 

 

Foto’s Jubileumdag 

Het 90-jarig bestaan van Vrouwen van Nu wordt gevierd op de jubileumdag op 

dinsdag 12 oktober in Theater Orpheus in Apeldoorn, met een programma waarin 

alle facetten van de vereniging, van vroeger tot nu, aan bod komen. 

De voorbereidingen voor deze dag zijn in volle gang! 

Zo kunnen we, evenals de andere provincies, onszelf als Vrouwen van Nu Fryslân 

presenteren in een kraam. In deze kraam willen een beeld geven van wat er zoal in de 

Fryske afdelingen speelt. 

We denken daarbij aan foto’s van een activiteit, actualiteit, iets speciaals, een blik op de 

toekomst . . . Kijk jullie eigen archief er eens op na en zoek naar originele en unieke 

beelden van wat er in jullie afdeling in al die jaren heeft gespeeld. 

Deze originele, niet verkleinde foto(‘s) kunnen jullie, vóór mei, per mail aanleveren: 

e: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com 

 

Bestuurstafelkleden, wat doen we ermee? 

Deze vraag hebben we gesteld in het magazine van februari . . . . 

Tiny van der Linden is hierover met een creatieve vriendin gaan brainstormen en samen  

kwamen ze tot de volgende ideeën: 

o Troostdeken voor vrouwen met Alzheimer 

o Kleine frutseldekentjes voor deze vrouwen 

o Geborduurde stukken gebruiken als voor- en/of achterkant van een tas 

o Kussenhoezen 

We hopen hiermee meer vrouwen aan het denken te zetten. 

Laat het ons weten, als jullie nog andere ideeën hebben. 

 
Ommetjes lopen 
In ons belrondje met afdelingen kregen we een paar keer te horen, dat om in beweging 

te blijven veel leden ‘ommetjes’ lopen. Elke dag een ommetje maken is belangrijk om 

de hersenen gezond te houden.  

Ommetje motiveert om dagelijks een wandeling te maken. 

Hierbij een tip, om deze app op de telefoon te downloaden en aan de wandel te gaan. De 

app is ontwikkeld met hoogleraar neuropsychologie Erik Scherder; hij vertelt na elk 

Ommetje bovendien een hersenweetje. 

Met vrienden, familie of andere wandelvrouwen van nu kun je je eigen wandel competitie 

starten. Hierdoor kun je op een leuke manier samen wandelen, zonder dat je op dezelfde 

locatie hoeft te zijn. 

Het idee is simpel: je opent de app, drukt op ‘Start Ommetje’ en de timer begint te 

lopen. Na de wandeling krijg je punten. 

Hoe verdien je punten met je Ommetje (wandeling)?  

o Je neemt je mobiele telefoon mee als je gaat wandelen. 

o Vlak voordat je met de wandeling begint, open je de app Ommetje en klik je op 

de button Start Ommetje. 

o Als je klaar bent met je Ommetje klik je op de button: 

o Dat is alles. Je krijgt punten als je minimaal 20 minuten achter elkaar gewandeld 

hebt. 

mailto:bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com
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Paaskip 

 

 
Het Kenniscentrum Handwerken en Textiele Werkvormen Drenthe, stuurde ons een leuk 

idee voor Pasen door. 

Zeker nu we nog veel thuiszitten, na een ommetje, is dit iets om ook even met de 

handen bezig te zijn.  

Het patroon biedt verschillende mogelijkheden om in diverse handwerktechnieken een 

mooie paaskip te maken. 

Hierboven een paar voorbeelden . . . . laat je inspireren door dit patroon en maak je 

eigen kippetjes. 

 

Annette Jousma en Beja van de Vendel van Vrouwen van Nu Drenthe hebben een 

werkbeschrijving en een patroon gemaakt voor deze gezellige paaskippen, waarin je zelf 

de eitjes kunt leggen. 

Foto’s van de paaskippen kunnen jullie mailen naar het Kenniscentrum HTW Drenthe: 

e: kenniscentrumhtwnieuws@gmail.com 

 

Download hier de werkbeschrijving en het patronenblad van de Paaskip 

 

 

 

 

 

 
  

   

 

mailto:kenniscentrumhtwnieuws@gmail.com
https://kenniscentrumhtw.email-provider.nl/link/5q1gsmqtsv/3nunbxoh4h/sx5xfacrlh/00qwq9o3t9/ysqi0ipk7d?list_id=00qwq9o3t9
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