
 
Kritenijs 3, septimber 2018 
 
 
Achte kriteleden, 
 

Hjirby it tredde Kritenijs fan dit jier, hooplik hawwe jo in goeie simmer hân. Wy wolle yn dizze 

nijsbrief graach berjochtsje oer de lêzing fan de Hear Bilker oer de Fryske relaasje mei de Nassau’s 

woansdei 10 oktober en de Algemiene Leden Gearkomste (ALG) tongersdei 29 novimber fan ús 

krite. 

 

Dêrneist sjogge wy yn dizze brief werom op ôfrune aktiviteiten fan de krite. 

 

 

Woansdei 10 oktober: Nijsgjirriche lêzing oer de Fryske Nassaus 
 
De foarsitter van de Stichting Nassau en Fryslân Bearn Bilker sil op woansdei 10 oktober in lêzing 
hâlde oer de Fryske Nassaus. Bilker sil ek oer de adel prate en benammen de Fryske adel, sa as 
famyljes dy't in grut stimpel drukt ha op Fryslân. Lykas: Heemstra, Sytzama, Harinxma, Eysinga, ensfh. 
 
Mar it meast oer de Fryske Nassaus, sa as de steedhâlders Willem Lodewijk oan't Willem Frederik. 
Dan Maria Louise, Marijke Muoi, ek wol oer Anna van Hannover, dy’t fansels yn Den Haach ek in 
grutte rol spile hat. Bilker docht dat mei humor en anekdotes, en Bilker hat ek plaatsjes fansels. 
 
Kinne jim witte litte as jo fan doel binne om te kommen?  

Graach in berjochtsje op dit mailadres:  ynfo.rjuchtensljucht@gmail.com of skilje/smsse mei ús 

skriuwer Sandra Bonnema tillefoannûmer: 06-14439184.  

 

De lêzing sil hâlden wurde yn Foarburch, yn it sealtsje Reuvensloo. Adres :Reuvenslaan 2, Voorburg. 

Seal iepen fan ôf: 19:30 oere, begjin fan de lêzing 20 oere. 

 

Tongersdei 29 novimber; Algemiene lede gearkomste  

Tidens de jierlikse Algemiene lede gearkomst wol it bestjoer jimme graach byprate oer ferskate 

saken, lykas it finansjeel oersjoch, it ledetal, oankommende aktiviteiten esfh. 

 

Dit alles wolle wy oan de leden foarlizze op de ALG op 29 novimber yn Dienstencentrum Copernicus, 

oan de Daguerrestraat 16, De Haach. Wy stjoere jo letter noch de aginda ta, tegearre mei oare 

ynformaasje.  

It bestjoer siket in neie ponghâlder, sadat Hylke him mear ynsette kin foar oare aktiviteiten yn de 

krite en by it Boun. It bestjoer hat in lid dy’t foar dizze funksje ynteresse toant, mar it is fansels foar 
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elts lid mooglik om him hjirre foar yn te skriuwen. Graach hearre wy dat foar 22 novimber. Mochten 

jo joself roppen fjille om jo op wat foar manier dan ek, yn te setten foar de krite, we hearre it graach. 

 

It sealtsje is makilik berikber (tram 3 halte Konradkade, tram 12 halte Weimarstraat en eventueel ek 

tram 11 halte Laan van Meerdervoort). It sealtsje sels is ek foar rolstoel en senior leden goed 

tagonklik. 

Wy binne bliid dat wy foar de ALG op dit foar ús historyske plak fergaderje kinne. Dizze seal is foar 

inkele fan ús leden in bekend plak om’t yn it ferline toanielútfierings en gearkomsten dêr hâlden 

binne.  

 

De ALG begjint om 19.30 oere en wy hoopje foar 20.30 oere ôfslúte te kinnen mei de ALG.  

 

Oanslútend op de ALG binne wy fan doel om in Fryske quiz te hâlden. Leden, net-leden, freonen of 

pommeranten, elkenien is wolkom, wy hoopje dat dit in geselliche jûn wurdt.  

Der binne ek moaie prizen yn it foarútsjoch! We sille de jûn rûn 22.00 oere hinne ôfslúte. 

 

Kinne jim witte litte as jo fan doel binne om te kommen?  

Graach in berjochtsje op dit mailadres:  ynfo.rjuchtensljucht@gmail.com  of skilje/smsse mei ús 

skriuwster Sandra Bonnema: 06-14439184.  

 
 
Weromsjen krite-aktiviteiten:  
Yn de simmer hienen wy inkele aktiviteiten hân.  
 

- De Fryske tsiispriuwerij mei Catharinus Wierda, mei syn “De Fryske” tsiis. It wie in prachtiche 
jûn mei in soad ynformaasje oer de tsiis en de idealen dy't Catharinus nei stribjet.  

 
- De fêste moanlikse buorrel wie op 26 juli wêr’t in klubke kriteleden in geselliche jûn hienen.  

 
- In tal leden hawwe tegearre nei de film Redbad west. 

 
- De Friezendei yn Ljouwert 

 
 
Oankommende aktiviteiten, in koart oersicht yn de aginda: 
 
Aginda oer septimber, oktober en novimber 2017  
 

Datum Ûnderwerp Lokaasje Meer ynfo 
Tongersdei  
27 september, 
20.30 oere 

Kritebuorrel  Café Emma 
Regentesseplein 222 
2562 EZ De Haach 

tjommebleeker@gmail.com  
* 

Woansdei 10 
oktober 20 oere, 
ynrin fanôf 19:30. 
 
 
 

Lêzing hear Bilker, oer 
de Fryske relaasje mei 
de Nassau’s 

It sealtsje It 
Reuvensloo, 
Reuvenslaan 2, yn 
Foarburch. 

Graach oanmelde fia mail op 
ynfo.rjuchtensljucht@gmail.c
om of fia sms/telefoan: 
06-14439184 (Sandra 
Bonnema) 
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Sneon 17 
novimber, ynrin 
fanôf 12:30 ôf jûns 
fanôf 19:30. 

Moetings en 
Inspiraasjedei fan it 
Boun. 

Lokaasje “ yn de 
kiekmure” 
Hurderwyk 

Sjoch taheake bylage foar 
mear ynformaasje oer dizze 
dei. 

Tongersdei 29 
Novimber, 
19:30 oere 
 
Oanslútend 20.30 
oere in Fryske quiz 

Algemiene Leden 
Gearkomste (ALG) 

Dienstencentrum 
Copernicus 
Daguerrestraat 16 
2561 TT Den Haag 

Graach oanmelde fia mail op 
ynfo.rjuchtensljucht@gmail.c
om of fia sms/telefoan: 
06-14439184 (Sandra 
Bonnema) 

 

* Buorrel – Om de moanne (de ûneven moannen) is d'r in iepen buorrel, lyk as de buorrel Lytse Pier 
sa'n 15 jier lien. As fêst tiidstip is de lêste tongersdei keazen. Eltsenien - lid, aspirantlid of gjin lid - is 
fan herte wolkom.  

 
Oankommende aktiviteiten, wat fierder noch yn it fet sit (data binne noch yn oerliz) 

- Nijjiersbesite 
- In gearkomste mei in djipsinnich karakter, dit ter ferfanging fan de tsjerketsjinst 
- In fleuriche muzyk- / cabaretjûn 

 
 
Kontribúsje 2018/2019 
 
Wy wolle jimme freegje de kontribúsje fan 2018/2019 te beteljen. Graach per lid €10 oermeitsje nei 
nûmer NL95INGB0007487777 ûnder fermelding fan Fryske krite Rjucht en Sljucht, 2018/2019. Wa al 
betelle hat, tige dank! 
 
Tige wolkom by al ús gearkomsten en hooplik oan’t de lêzing fan hear Bilker, by de ALG, de moetings 
en Inspiraasjedei of by in buorrel. As jo in freon of kunde meinimme wolle, gjin probleem, lit it ús 
witte.  
 
Mei freonlike groetnis, oan’t gau wer! 
Tjomme Bleeker, Hylke de Haan, Antine Brandsma, Sandra Bonnema. 
 
 
 
 
  
 

 


