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www.vrouwenvannu.nl/fryslan 
e: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com 

Secretariaat: Kwakerswijk 24 
8456 KA De Knipe    

 

 

             
    mei  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. 

 

 

Kantoor en archief 
Per 1 mei 2021 is de huur van de kantoorruimte op  

Morra in Drachten opgezegd. Het afgelopen jaar hebben 

we als provinciaal bestuur veelal thuis vergaderd via Zoom en dit zullen we ook de 

komende tijd nog doen. Als het mogelijk is, vergaderen we bij één van de provinciaal 

bestuursleden thuis of wordt er voor een dagdeel een ruimte gehuurd. Hiervoor zijn 

ruimtes beschikbaar in het gebouw op Morra 2 in Drachten. 

Wel zijn het archief, promotie- en winkelartikelen, spullen van de Commissie Handwerken 

opgeslagen in het gebouw op Morra 2 in Drachten. Mochten jullie voor de afdeling iets 

nodig hebben of gebruik willen maken van promotiemateriaal, neem dan contact op met 

onze secretaris, Lieske van den Bos, telefonisch 0513 – 62 84 53 of via de mail: 

bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com 

Artikelen uit de Vrouwen van Nu-winkel kunnen besteld worden bij Wilma Wagelaar in 

Drachten, t: 0512 35 48 75 of e: tukkers95@kpnmail.nl  

De Postbussen op Morra 2 zijn per 1 mei eveneens vervallen: 

      Post inzake financiële zaken kan gestuurd worden naar:  

    Aaltje Pen-van der Schans, Marwei 96a, 8508 RG, Delfstrahuizen 

   Post voor onze vereniging, Vrouwen van Nu Fryslân, naar :  

   Lieske van den Bos-de Vries, Kwakerswijk 24, 8456 KA De Knipe  

 

Regionale zoomoverleggen 

In april heeft het provinciaal bestuur 4 ‘regionale’ bijeenkomsten met commissies en 

afdelingen georganiseerd via zoom. 

Dertig afdelingen hebben deelgenomen aan deze  sessies, waarin we met elkaar terug 

hebben gekeken op het afgelopen verenigingsjaar: wat er allemaal door de afdelingen is 

gedaan om contact te houden met de leden, in de vorm van nieuwsbrieven, attenties, 

kaarten, telefoontjes, bezoeken en vergaderingen via zoom. In de herfst zijn er door 

enkele afdelingen nog activiteiten, op maat, binnen en buiten gehouden. Ook de 

commissies hebben hun plannen in de loop van het jaar bij- en uitgesteld. 

Een verslag van deze zoomoverleggen is na te lezen op het ‘voor leden’ deel van de 

provinciale website, bij de (jaar)verslagen. En natuurlijk kijken we naar de toekomst!  

Er zijn nog veel onzekerheden wat betreft het organiseren van fysieke bijeenkomsten 

met een groep mensen. Maar er worden weer plannen gemaakt voor een nieuw seizoen. 

Wij houden jullie als leden op de hoogte van provinciale activiteiten via nieuwsbrieven en 

de website. 

Inhoud: 
 Kantoor en archief 
 Regionale zoomoverleggen 
 Nieuws Commissie Cultuur 
 AV in september 
 Jaarcijfers afdelingen 
 Contributie 2022 
 Foto’s Jubileumdag 
 Wedstrijd Kennisnetwerk Textiel 
 Landelijk Voedsel Platform 
 Werkgroep 8-maartviering zoekt 

versterking 
 Lintjes voor Vrouwen van Nu 
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Nieuws van de Commissie Cultuur 

 

Fietsen in de provincie 
De provinciale fietstocht die gepland stond op 27 mei a.s. gaat niet door. Reden: het is te 

onzeker i.v.m. Covid 19 om in groter verband nu iets te organiseren. De vrouwen van 

afdelingen Haule en Haulerwijk betreuren het zeer, maar hebben de moed nog niet 

verloren. Er ligt alvast een prachtige fietstocht klaar voor 2022. 

Nu het fietsen provinciaal niet door gaat en toch op de 27e mei te kunnen gaan fietsen  

met Vrouwen van Nu, bedacht de Commissie Cultuur het volgende 

wat ze jullie niet willen onthouden: organiseer met je eigen 

afdeling een fietstocht bij jou in de buurt, kleinschalig. Organiseer 

iets om te eten of te drinken voor onderweg. Of neem het mee in 

je fietstas voor een picknick. Hoe leuk kan het worden, maak er 

een feestje van, dat kan ook op anderhalve meter afstand.  

Het is een hart onder de riem voor de vrouwen van Haule 

en Haulerwijk die nu al voor het tweede jaar  de fietstocht 

moeten uitstellen.  En jullie krijgen zelf een mooie ochtend / 

middag. Wil je ons mee laten genieten van je tocht, stuur 

een foto naar de website. 

Voor wie de uitdaging aangaat: alvast heel veel plezier toegewenst! 

 

Overige activiteiten 
Op de activiteitenkalender van 2021 staan de volgende activiteiten nog ‘open’ en houden 

de commissieleden de vinger aan de pols. Het is afhankelijk van de ontwikkelingen met 

het coronavirus en de maatregelen, die hierin getroffen worden voor het doorgaan van 

deze sportieve en culturele activiteiten en op welke schaal. 

 De provinciale tennisdag in augustus in Stiens 

 De buitenschilderdag op 1 september 

 De TOP-dag in november 

 Filosofie, o.l.v. Tamara van der Schaaf, op dinsdag en donderdag van oktober t/m 

december 

 De wandelgroepen ‘Rûntsje om ‘e tsjerke’, ‘Kuier rûn it doarp’ en ‘Nordic Walking’. 

 

Zodra er mogelijkheden zijn, worden jullie op de hoogte gebracht via de mail en 

de nieuwsbrief of nijstip. Houd ook de provinciale website in de gaten voor het 

laatste nieuws! 
 

Algemene Vergadering 
In april organiseerden we als provinciaal bestuur vier regionale (zoom)overleggen met 

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

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. 

Jaarcijfers afdelingen:  

Het financieel jaaroverzicht 2020 van afdelingen dient uiterlijk 2 maanden na de 

afdelings jaarvergadering naar het Landelijk Bureau gestuurd te worden (normaal voor 1 

mei) en uiterlijk vóór 1 september. 

Kijk voor informatie op het ‘voor leden’ deel op de landelijke website. 
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Contributie 2022 
Afdelingen hopen in september weer een start te maken; de programma- en 

informatieboekjes zijn in de maak! 

De contributie voor 2022 is in de Ledenraadsvergadering van vorig jaar november 

vastgesteld: € 55,50 met de volgende verdeling: 

Afdelingskas: € 28,85 (52%) 

Provinciale kas: € 8,-  (14,4%) 

Landelijke kas: € 18,65 (33,6 %) 

 

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 1 juni, per mail aanleveren: 

e: bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com 

 

Wedstrijd Kennisnetwerk Textiel 
Een wedstrijd waaraan iedereen mee kan doen! 

Op de Vrouwen van Nu Jubileumdag wordt, net als voorgaande 

jaren op de Vrouwen van Nu Beurs, een expositie gehouden 

van handwerken en textielkunst, waaraan deze wedstrijd  

verbonden is. 

De expositie wordt gemaakt van alle ingezonden werkstukken 

en op dezelfde dag is ook de prijsuitreiking van de wedstrijd. 

 

Wedstrijdvoorwaarden 

Stuur een recent werkstuk in dat voor meer dan 50% uit textiel bestaat op A4 formaat. 

Het werkstuk moet in de brievenbus passen. 

Inleveren voor 12 september 2021. Opsturen in en voldoende gefrankeerde envelop 

naar: A.E. Westerveld, Lariksweg 12, 8166 HD EMST 

Vergeet niet je naam en contactgegevens erbij te doen. 

Voeg ook een aan jezelf geadresseerde envelop voorzien van postzegels mee, zodat jouw 

werkstuk na de expositie terug gestuurd kan worden. 

Meer weten over de wedstrijd? Neem contact op met Ietje de Graaf via 

mail: famrcdegraaf@hotmail.com 

Wil je lid worden van Kennisnetwerk Textiel? 

Kijk voor meer informatie op: 

www.vrouwenvannu.nl/netwerken/kennisnetwerk-textiel 
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Landelijk Voedsel Platform  
Op 25 maart j.l. is de ‘aftrap’ geweest van het 

Landelijk Voedsel Platform. 

Het Voedsel Platform is een initiatief van Vrouwen 

van Nu i.s.m. LTO Noord Vrouw & Bedrijf.  

Samen vertegenwoordigen deze beide 

organisaties een grote groep vrouwen. Vrouwen 

als producent en consument van voedsel. 

   Met het Voedsel Platform wil Vrouwen van Nu 

de kloof dichten tussen boeren en burgers, 

producenten en consumenten. Tijdens dit project wordt informatie verzameld en gedeeld 

om de antwoorden te verzamelen en de kennis te delen over ‘de verschillende 

waarheden rondom goede voeding’; samen proberen naar oplossingen te zoeken voor 

voedselproductie en –consumptie, om welvaartsziektes, denk aan Diabetes type2 en 

hoge bloeddruk, terug te dringen. 

   Thema’s, die hierin aan de orde komen: De schijf van vijf; voedsel van ver en dichtbij: 

mondiaal aanbod en regio-producten; kopen met een goed geweten: eerlijke prijzen voor 

eerlijke producten; duurzame landbouw: omgaan met de aarde van morgen. 

Vrouwen van Nu werkt hierin samen met: De Streekboer, LTO, Gemeente Amsterdam, 

BioNext, Agriterra, TAPP Coalitie en het Voedingscentrum. 

   Voor wie de uitzending (nogmaals) wil bekijken; de live-stream van de inspirerende 

gesprekken met de verschillende voedselexperts is terug te kijken via de voorpagina van 

de landelijke website van Vrouwen van Nu (daarbij een beetje vooruit scrollen, de 

opening door Carla Wijers, directeur van het landelijk bureau is na ruim een minuut . .) 

In de loop van dit jaar komt er nog een glossy uit en 4 x een nieuwsbrief; de eerste in 

mei. Wil je deze nieuwsbrieven ontvangen? Meld je dan aan via het blokje ‘Nieuwsbrief 

Landelijk Voedsel Platform’ op de voorpagina van de landelijke website: vrouwenvannu.nl  

Daarnaast wordt gewerkt aan toolkits, om met afdelingen in gesprek te komen. 

En er wordt gewerkt aan een reizende tentoonstelling voor bibliotheken en musea. 

Wellicht een item, om met de afdeling op te pakken. 

 

Viering Internationale Vrouwendag 

Wie helpt mee met de organisatie? 

Ieder jaar rond 8 maart, Internationale Vrouwendag, wordt deze dag gevierd in onze 

provincie, uitgezonderd dit jaar wegens corona. 

De werkgroep 8-maartviering, die deze dag organiseert, bestond tot dit jaar naast 

Vrouwen van Nu uit leden van vrouwenorganisaties Passage en NVVH-Vrouwennetwerk. 

Met ingang van volgend jaar is de organisatie in handen van Vrouwen van Nu.  

Maar ………, als er gehoopt wordt op weer een gezellige, interessante Vrouwendag dan zal 

er wat moeten gebeuren. 

De werkgroep bestaat op dit moment nog maar uit 2 leden en die kunnen niet samen 

zo’n dag organiseren, daar zijn meer vrouwen voor nodig. 

De vraag is dan ook, wie o wie komt de werkgroep helpen om de Vrouwendag in stand te 

houden!!!! 

Stap over de drempel en geef je op; dit kan via mail vvnf.cultuur@gmail.com  

Heb je vragen en/of interesse? Neem dan contact op met Maartje van der Bijl: 

t: 0561 42 18 33 
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Lintjesdag 

Op 26 april zijn drie Vrouwen van Nu in onze provincie benoemd tot  

‘Lid in de Orde van Oranje-Nassau’, mede door het 

vrijwilligerswerk, waarmee zij zich voor de vereniging hebben ingezet! We 

kunnen de volgende leden feliciteren: 

Marja Sterk-den Dulk uit Haule, Tineke Borsch-de Boer uit Hollum, Ameland 

en Sjoukje Stastra-Mulder uit Heerenveen, lid van afd. De Knipe  

 

 

 

 

 

  
 

 


