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Beste bestuursleden, coördinatoren en commissieleden van Vrouwen van Nu Fryslân, 

 

Vol moed zijn wij, als provinciaal bestuur, het nieuwe jaar ingegaan in de hoop, de draad 

met de vereniging weer op te pakken. Toch zullen we onze agenda met activiteiten nog 

niet vol kunnen plannen en voorzichtig aan moeten doen. 

Zo hadden we voor februari 5 regionale bijeenkomsten gepland voor kleinere groepen 

bestuursleden, de bestuursoverleggen, als voorbereiding op de algemene vergadering in 

april. Echter, gezien de ontwikkelingen met het coronavirus en varianten, zal dit niet 

mogelijk zijn.  

We hopen jullie, als bestuurs- en commissieleden in juni, verspreid over de provincie in 

kleinere groepen te kunnen ontmoeten. Ook de algemene vergadering schuiven we op, 

en wel naar 29 september. Zaken, die voor deze vergadering geregeld moeten zijn, zoals 

stemmen en kascontrole, zullen indien nodig digitaal worden geregeld. 

 

Vrouwen van Nu Dag 2021 

De jubileumdag, waarop het 90-jarig bestaan van Vrouwen van Nu wordt gevierd, is op 

dinsdag 12 oktober in Theater Orpheus in Apeldoorn. 

Voorbereidingen voor deze dag zijn in volle gang! We hebben hierover al een paar keer 

overleg gehad met medewerkers van het landelijk bureau en daaruit kwamen ook vragen 

richting de provinciale afdelingen aan bod: 

 

Jubileumvrouwen: 

Op deze dag wordt van iedere provincie een jubileumvrouw in het zonnetje gezet. Vanuit 

elke provincie kunnen we drie vrouwen nomineren. Wij, als PB, hebben al een paar leden 

op het oog, maar wellicht hebben jullie binnen de afdeling ook een lid, die hiervoor in 

aanmerking zou kunnen komen. Het gaat om leden: 

‘die op dit moment geen actieve functie binnen de vereniging bekleden; leden, die in het 

verleden actief zijn geweest, zoals bijvoorbeeld in de rol als (provinciale) 

afdelingsbestuurders, contactvrouwen, coördinatoren, trainers, etc. en op dit moment 

niet meer actief zijn in die rol, maar wel nog steeds lid zijn.’ 

Hebben jullie in de afdeling zo’n lid, waarvan jullie denken: ‘ja, die willen we aanmelden’, 

dan horen we dit graag vóór 10 februari op: 

bureau.vrouwenvannufryslan@gmail.com 

 

Kramen: 

Op de jubileumdag kunnen we, evenals de andere provincies, onszelf presenteren in een 

‘kraam’. Ook hier willen we jullie als afdelingen graag bij betrekken en in de kraam 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 . . . 

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

Nu we voorlopig niet in groepen bijeen kunnen komen, zijn online workshops en lezingen 

een mooi alternatief. 

Zoals we in de provinciale nieuwsbrief van november al aangaven, is in het Fries Museum  

van 13 februari t/m 18 juli een tentoonstelling te zien met als thema ‘borduren in de 

mode’: Haute Bordure.  

Naast de tentoonstelling organiseert het Fries Museum in samenwerking met Crafts 

Counsil ‘De Borduurschool’: een activiteitenprogramma met borduurworkshops, lezingen 

en masterclasses, zowel voor beginners als geoefende handwerksters. 

Het programma gaat op 21 februari van start met een workshop Hongaars Borduren. 

Voor alle informatie over het programma en het inschrijven voor de verschillende 

activiteiten, kijk op de provinciale website in het blokje ‘Nijsgjirrich’ op ‘De 

Borduurschool’ of op: craftscouncil.nl/de-borduurschool  

 

Hartelijke groeten van het provinciaal bestuur van Vrouwen van Nu Fryslân, 

Eelkje, Lieske, Marja, Nely en Jantsje 

 

 Corona 

 onzekere tijden  

 avondklok strengere lockdown vaccinatie  

 samen naar de eindstreep  

 hoop! 

 

Houd moed! We hopen elkaar in de loop van het jaar weer te ontmoeten! 


