
Achte kriteleden,  
 
Graach wolle wy fanút it bestjoer jo wat meidielings en útnoegings tastjoere. 
 
--------------- 
Lêzing Jelske Dijkstra: Rûnsneupe yn it radio argyf fan Omrop Fryslân: 27 febrewaris  
 
Perfoast noegje wy jo graach nochris út foar de lêzing fan Jelske Dijkstra fan de Fryske Akademy. Har 
lêzing hat as titel: Rûnsneupe yn it radio argyf fan Omrop Fryslan.  
 
Jelske lit it publyk dan in pear pareltsjes út it argyf hearre, fertelt hoe’t de Fryske Akademy (yn 
gearwurking mei ferskate partners, lykas de Radboud Universiteit) de spraakwerkenner bout ha en 
hoe'tst yn it argyf sykje kinst. Jelske kin ek noch wol in lyts taalûndersyk oer taalferoaring yn sprutsen 
Frysk (op de radio) presintearje dat se dien hat op in lyts part fan it radio-argyf. 
 
De lêzing is tongersdei 27 febrewaris fanôf 20oere by Buurthuis De Sprong,  
Adres: Paviljoensgracht 33, tillefoannûmer 070-2052220 te Den Haach. 
 
Graach opjaan (hoecht net in twadde kear) by ynfo.rjuchtensljucht@gmail.com  
-------------- 
AG Bounsdei 28 maart yn Delft 
 
Taheakke de flyer fan de bounsdei. 
Op sneon 28 maart is de 96e Algemiene Gearkomste fan It Boun. As Haachse krite Rjucht en Sljucht 
trede wy op as gastkrite. Juns is der in gesellich programma foar ús leden en de leden fan oare Fryske 
Krite fanút hiel Nederlân.  
Oerdeis is de AG fan 13 oere oan't 16 oere. Fan 16 oere ôf meitsje wy in stedskuier troch Delft.  
 
Fanôf 17:30 oere kinne jo oanskowe foar in Hollânsk stamppotbuffet (€ 25,- ynklusyf twa drankjes). 
Dêrnei begjint om 18:30 oere  it optreden fan Samoosara (tagong € 10,- kontant). Jûns kinne 

jo uterlik 20:00 oere wer op hûs oan.  
 
It plak fan gearkommen is it Prinsenkwartier yn Delft, Agathaplein 4. Jo kin der goed komme mei 
tram (HTM 1 en 19) en trein. Parkeare kin it bêst yn de Prinsenhofgarage. In deikaart kostet € 18,-. 
 
Wa’t graach komme wol, graach foar 18 maart opjaan by de skriuwer fan it FBoU, dat is Kees van der 
Beek: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl  
 
En dan graach dúdlik oanjaan ôf jo  
- allinnich nei de AG komme (fan 13 oere oan't 16 oere, stedskuier is oanslútend om 16oere oant 17 
oere) 
- jûns ite wolle yn it Prinsenkwartier (stamppotbuffet om 17:30 oere) 
-it jûnsprogramma fan it Frysk Selskip “Rjucht en Sljucht” fan De Haach meimeitsje wolle (Kletzmer 
Band Samasoora fanôf 18:30 oere) 
 
Jo binne tige wolkom en it sil in hiele geselliche dei wurde. 
------------------- 
Artikel Afke Bergstra foar "Each en ear" 
Op de nijjiersbesite hat ús lid Afke Bergstra harren artikel "hasto nea werom wollen" foarlezen wat sy 
op fersyk skreaun hat foar "Each en Ear", blêd fan "Freonen fan Omrop Fryslan".  Op ús nijjiersbesite 
hat se dat foardroege. Taheakke op de webside it stikje fan Afke, dan kinne jo dat ek nochris lêze.  
-------------- 
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Fryske borrel foar ambtenaren 
3 maart is der in fryske borrel foar ambtenaren, foar eltse Fries en Fries-minded minsken yn Den 
Haach en omkriten. It is organisearre troch de profinsje Fryslân. Eltse ambtenaar is wolkom. Opjaan 
en ynformaasje; sjoch taheakke de flyer. 
------------ 
Fryske skiednis lêsklub 
Ynkoarten, ek 3 maart, is de Fryske skiednis lês klub wer byinoar om it boek : "Hoe God verscheen in 
Friesland" te bepraten. Wolle jo ek oanskowe? Jou dat graach troch oan Jan 
Boomgaardt, jan.boomgaardt@planet.nl   
-------- 
Twadde keamer besyk; diskusje en borrel 
Twadde keamer gearkomste 15 july. De krite is útnoege foar in diskusje en borrel yn de twadde 
Keamer. Ynformaasje by ús foarsitter tjommebleeker@gmail.com  
-------- 
Fryske boeken lêsklub 
De lesklub hat op 4 febrewaris de boekbespreking hân fan "In kop as in almanak" fan skriuwster 
Elske Hindriks en sil no foar 8 septimber: Aggie van der Meer: "De achttjin" lêze. 
Ha jo ek ynteresse om dêr by te wêzen;  stjoer dan in mail nei jan.boomgaardt@planet.nl  
---------------- 
ALG Rjucht en Sljucht 
25 septimber sil de jierlikse ALG fan ús krite wêze. Jo binne tige wolkom en wy sille de ynformaasje jo 
noch opstjoere. 
----------------- 
 
Graach oan't sjen op ien fan ús aktiviteiten, 
 
Mei freonlike groetnis 
Bestjoer Rjucht en Sljucht 
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