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Verenigingsjaar 2020. 

Het bestuur is dit jaar 7 maal bijeen geweest om te vergaderen, thuis bij de bestuursleden. 
Ook werd vergaderd in De Pleats, dit om de anderhalve meter afstand te garanderen.   
De voorzitter was aanwezig bij de rouwplechtigheid van Edith van der Roest, ons 
bestuurslid. Ze overleed op 24 maart 2020 na een ernstige ziekte. 
De Algemene Ledenvergadering heeft plaatsgevonden op donderdag 12 maart 2020.  
De landelijke Algemene Ledenvergadering werd tot tweemaal toe afgelast i.v.m. Covid-19. 
Ook de Regionale Vergadering van de Friese Nutsdepartementen, die georganiseerd zou 
worden door Wolvega, ging niet door en is doorgeschoven naar 2021.  

5 januari          Nieuwjaarsmatinee met muziek van de Feetwarmers als vervangers van 
Bauke en Campbell. Voor het eerst in Glinstra State, de zaakjes waren goed 
voor elkaar. Het was een leuke voorstelling voor ongeveer 160 mensen, met 
mooie muziek en een gezellige nazit. 

31 januari   Shared ‘diner dansant’ met muziek van Orkest Butterfly. Zij zorgden voor 
een heel gezellige sfeer, waarbij volop gedanst en genoten werd van 
verschillende dansen als Quickstep, Engelse wals, polka’s, maar ook 
rock&roll en nog meer. Het diner, verzorgd door “De Pleats” smaakte 
uitstekend. Een zeer geslaagde ouderwetse dansavond voor 89 leden. 

12 februari Lezing van Anita Terpstra over haar boek ‘Het huis vol’ een geschiedenis 
van het naoorlogse grote gezin, i.s.m. dBieb Burgum. Zo’n 90 bezoekers 
waren op deze avond vol herkenning over het zeer grote gezin van de familie 
Terpstra afgekomen. Het verhaal werd met veel humor gebracht. 

12 maart Algemene ledenvergadering met na de pauze een lezing van Bearn Bilker 
met als titel: De rol van de Oranjes in Fryslân, over de tastbare 
herinneringen van het koninklijke Nassauverleden in Fryslân, specifiek in 
Leeuwarden. Buiten het bestuur om waren er 72 leden aanwezig. 

De rest van het programma werd in 2020 afgelast cq uitgesteld in verband met de 
coronapandemie en de daarbij door de overheid ingestelde maatregelen. 


