
 

 

Achte Leden, 

Hjir in update fan it bestjoer. 

1. Algemiene Lede Gearkomste 23 septimber fanôf 17:00 oere. 

It bestjoer hat net stil sitten. Wy ha neitocht oer it nije jier en de plannen 
dêrfoar wolle wij mei jimme diele. Dat kin moai op de Algemiene Lede 
Gearkomste (ALG).  

De ALG wolle wy graach lyts, smûk en gesellich meitsje. Dus net te folle tiid 
besteegje oan burokratyske beslommeringen, wol de finânsjes dwaan fansels. 
De ynwindige minsk wurdt mei stevich sop betsjinne. Nim sels wat mei foar bij 
de borrel. 

De ALG is no pland op moandei 23 septimber fan 17:00-20:00 oere. 

Adres: Achter Raamstraat 54 yn De Haach. 

Dit adres is prima berikber mei OV, halte Grote Markt, dan pear minuten rinne. 

Fierdere ynformaasje folget noch mei it ALG ferslach, de finansjele stikken en de 
plannen foar it kommende krite-jier. 

Wolle jo ek komme op de ALG? Jou jo op fia ynfo.rjuchtensljucht@gmail.com of 
fia in tillefoantsje nei Jan Boomgaardt: 06-23212942. Opjaan foar moandei 

16 septimber! As der folle belangstelling is, sykje wy een oare lokaasje. 

 

 

2. Opset What's-app groep Rjucht en Sljucht 

As bestjoer fan ús krite binne we der al tiden oer gear hoe't wy oantrekliker 
wurde kinne foar ús leden om sa te berikken dat jim mear belutsen reitsje by de 
krite mar foaral ek byinoar. De drompel foar it dielnimmen oan aktiviteiten 
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moat omleech. Mei aktiviteiten doele wy dan op gjin oare dingen dan mei in 
ploechje nei it museum, it strân, in restaurant of it meitsjen fan in kuier ensfh. It 
liket ús ta dat in WhatsApp-groep, en faaks ek oare 'social media', in ynstrumint 
wêze kin om dit te berikken. Wa't sa'n WA-groep wol wat taliket, wurdt 
oproppen om him op te jaan fia ynfo.rjuchtensljucht@gmail.com. 

Is it net noflik om gewoan eefkes Frysk mei inoar prate te kinnen?!  

 

3. Moetings en ynspiraasjedei 16 novimber yn Hurderwyk 

Sjoch taheake nochris de brief fan it Boun om Utens. 

 

4. Fryske musykboeken 

Ineke Huitema hat noch inkele Musyk boeken fan it eardere Rjucht en Sljucht 
koar, ek foar tjserketsjinsten te brûken. Wa hat der belangstelling foar? 

Stjoer dan in mail nei ynfo.rjuchtensljucht@gmail.com 

 

Mei freonlike groetnis, 

It bestjoer, Tjomme, Sandra, Jan, Antine, Hylke. 
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