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Verenigingsjaar 2019. 

Het bestuur is dit jaar 6 maal bijeen geweest om te vergaderen, thuis bij de bestuursleden.  
De Informatiebijeenkomst op 16 februari 2019 over de beleidsnotitie 2019-2024 in het 
Dominicanenklooster te Zwolle werd bijgewoond door de voorzitter en een bestuurslid. 
Een bestuursdelegatie was op 4 maart aanwezig bij de rouwplechtigheid van Jan de Boer. 
De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op donderdag 7 maart 2019.  
De landelijke Algemene Ledenvergadering op zaterdag 20 april 2019 in het Onderwijsmu-
seum te Dordrecht is door de voorzitter en een bestuurslid bezocht. 
Op 4 november 2019 was de Regionale Vergadering van de Friese Nutsdepartementen, 
georganiseerd door Bergum e.o. in het Observeum. Aanwezig waren hier zes bestuursleden.  

6 januari          Nieuwjaarsmatinee met muziek van Adri de Boer met zijn programma ‘Oer 
de grins 2’ op de zondagmiddag. Een redelijk volle zaal genoot van de leuke 
luisterliedjes van Adri de Boer en Arvan Blok, vertaald in het Fries. Het 
publiek zong zo nu en dan zelfs mee. 

24/25 januari  Shared dining met muziek en verhalen door Zilt, verteltheater begeleid door 
een violist. Het diner, verzorgd door “De Pleats” smaakte prima. Uit de oude 
koffers van Zilt kwamen verhalen, waarover de smaken verschilden. Beide 
avonden waren gezellig. Het reserveren en betalen ging voor het eerst recht-
streeks via “De Pleats’. 

13 februari Lezing van Karin Sitalsing over haar boek ‘Boeroes’ i.s.m. Bibliotheek 
Burgum. Ruim 90 bezoekers kwamen op deze geslaagde en interessante 
avond over de familiegeschiedenis van witte Surinamers af. 

7 maart Algemene ledenvergadering met na de pauze een lezing van Klaas Henstra 
met als titel: ‘Wy sette ôf’, over landverhuizers en fortuinzoekers. Prachtige 
verhalen, waarbij op de Burgumer families Djurrema en Van der Meulen 
werd ingezoomd. Buiten het bestuur om waren er 70 leden aanwezig. 

28 maart Muziek: ‘Opstigings’ door Sterke Froulju, humoristisch cabaret. Een 
komedie over de overgangsperikelen van vier dames. De invulling van hun 
programma werd gematigd positief ontvangen door een redelijk volle zaal.  

14 september 98 leden voeren met rederij Princenhof (Marprinses) vanaf de Loswal in 
Burgum naar Leeuwarden, waar de Oldehove beklommen of een stadswan-
deling o.l.v. een gids gemaakt kon worden. Een prachtige dag onder schit-
terende nazomerse weersomstandigheden.   

10 oktober Hoorspel ‘Leafdesbrieven’, neergezet door Inez Timmer en Tseard Nauta. In 
brief-wiksel tusken twa minsken dy’t fan mekoar hâlde, mar it libben 
bepaalt oars. Heel knap en goed gedaan, chapeau voor Inez en Tseard. 

13 november Samen met de dBieb: een mooie, interessante lezing van een spontane 
Pauline Broekema over de tot stand koming van haar boek ‘Het uiterste der 
zee’. Aantal bezoekers: 85, uitverkocht. 

12 december Muziek met Eddy & The Phantoms. Meer dan 230 bezoekers genoten van 
een geweldig optreden van deze tribute band die de sound van The Shadows 
en Cliff Richard deed herbeleven. Zelfs de beentjes gingen van de vloer. 


