
 

 
 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

2019 

17 september 
Spreekster: Betty Kooistra 

 
 
 

 
 
 

  

Lezing: Eltse jiertiid hat syn bekoaring. 

Betty laat ons prachtige beelden van de Friese 

Wouden zien. 
 

19 november 
Spreekster: Anita Terpstra, schrijfster 

 

 

Lezing:’Het huis vol’.  

Anita vertelt over grote 

gezinnen in vaak kleine 

woninkjes. 
 

15 oktober 
Spreekster: Adrie Abbing-Miedema 
 
 
Lezing: De blaas de baas. 

Hoe om te gaan met blaasproblemen. 

 
 

17 december 
Aanvang 16.00 uur  It Dielshûs Wommels 

Gezellige middag 

in kerstsfeer met 

koffietafel. 
Vervoer wordt 

geregeld. 

 
  

Informatie over de afdeling: mevrouw A. Rienks, Tel. 0627095791  email: aaltjerienks@hotmail.com 

PROGRAMMA 2019-2020 

Tenzij anders vermeld beginnen de bijeenkomsten om 19.45 uur. 

Witmarsum e.o. 



2020 

7 januari Nieuwjaarsbijeenkomst 
             Aanvang 15.30 uur 
Spreker: Johan Veenstra 
Lezing: Schrijver Johan Veenstra vertelt 

uit eigen ‘wark’. 

 
 
21 januari  
Spreker: Gerke de Boer 
Onderwerp: Dementie. 

 

 

18 februari 
Spreker: Bauke van der Pol 
Onderwerp: de VOC en Harlingen. 

 

 

17 maart 
Spreker:  
Voorlichter Brandweer Fryslân 

 
 

 
Onderwerp: 

Voorlichting 

brandveiligheid. 

 
 

21 april 
Spreker: Halbe Hageman 

 

 
 
 
 
 

Onderwerp: 75 jaar bevrijding 

Excursies 2019/2020 

Op donderdag 21 nov. 2019   gaan we een middag naar 
Exmorra.  We bezoeken daar Galerie Staal en Steen en 
daar zijn ook 388 blokpaneeltjes te zien van verschillende 
kunstenaars.  Ook is daar het pas herstelde poppenhuis te 
bezichtigen.     We gebruiken daar ook koffie/ thee met 
wat erbij en daarna gaan we nog naar glasblazerij 
Quakeltje en het oude grutterswinkeltje. 
 

                                                                  
Op woensdag 25 maart 
2020 willen we in 
Harlingen een 
stadswandeling doen 
o.l.v. een gids,   
waarschijnlijk wordt 
dat de steegjesroute  

 
Daarna naar Wally’s om gezellig met elkaar koffie / thee 
met wat lekkers te nuttigen ( voor eigen rekening 
natuurlijk) 
 

Workshops 
2 maart 2020 
Schilderen door Tjittie Koopmans 

 
7 april 2020   
Paaskrans door Aaltje en Marijke 
 
Tuinclub 
In de zomermaanden is de tuinclub actief. Er worden 
onder andere  bijzondere tuinen en soms  
een tuinfair bezocht.  
 

Breicafé 
Het breicafé is elke tweede dinsdag van de    
maand open. 2019: 10 september, 8 oktober,  
12 november, 10 december  
2020: 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april 

 


