Zomerspecial 2015

Folder
Zomeractiviteiten OWG 2015
Jubbega - Hoornsterzwaag

www.overwelzijngesproken.nl
Kamer van Koophandel 56415001

Woensdag 27 mei
Een bijzondere middag met

Johan Veenstra
Johan Veenstra is een bekende Stellingwarfse
schriever, die zijn verhalen ook schitterend kan
vertellen. Dat doet hij natuurlijk in het Stellingwarfs
en wel op zo’n manier, dat je er helemaal in wordt
meegenomen. De verhalen zijn uit het leven
gegrepen.
Aanvang:
Prijs:

14:00 in De Kompenije.
€ 6,00 p.p. (is inclusief koffie/thee)

Woensdag 24 juni
Een middagje uit naar

It Damshûs te Nij Beets
Dit openluchtmuseum laat de
bezoekers op een levendige en actieve
manier ervaren, hoe laagveenturf werd
gemaakt en hoe de veenarbeiders
leefden en werkten in de periode van
1863 tot ca. 1920. Hun erbarmelijke
werk-, woon- en leefomstandigheden
waren de voedingsbodem voor een felle sociale strijd. Een gids leidt
ons rond en we krijgen ook een video-voorstelling te zien.
Opgave: Vóór 17 juni bij Tjalke & Klaske Jonker (tel. 0516-462025)
Vertrek: 13:00 bij de Kompenije (Vervoer is geregeld!)
Prijs:
€ 12,50 (is inclusief vervoer, intree en koffie/thee)

Woensdag 22 juli
Een middag in de tuin van

Jan en Jannie van der Mossel
't Bokkehúske is een woudhuisje in
Jubbega van meer dan 100 jaar oud.
Jan en Jannie van der Mossel hebben
het huis in 1998 gekocht. Voor
fanatieke tuinliefhebbers is het de
uitdaging om er een tuinparadijsje te
creëren. Het is een prachtige Engelse
cottage tuin geworden.
Aanvang:
Prijs:

14:00 bij Leidijk 22 (Voor vervoer kunt u contact
opnemen met Tjalke & Klaske Jonker: 0516-462025)
€ 5,00 (is inclusief intree en koffie/thee)

Vrijdag 21 augustus
Een muzikale middag met

Accordeon en broodmaaltijd
Jelle en Maaike vormen samen een muzikaal duo.
Zij spelen accordeon en zij laten ons uit volle
borst bekende liederen meezingen. We besluiten
deze middag met een heerlijke broodmaaltijd.
Opgave:
Aanvang:
Prijs:

Vóór 14 augustus bij fam. Jonker (tel. 0516-462025)
14:00 in De Kompenije
€ 12,50 (is inclusief koffie/thee en de broodmaaltijd)
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Johan Veenstra, Stellingwarfse schriever
Aanvang: 14:00 (De Kompenije) / Prijs: € 6,00
Woensdag 24 juni

It Damshûs te Nij Beets

Vertrek: 13:00 (De Kompenije) / Prijs: € 12,50
Opgave vóór 17 juni!
Woensdag 22 juli
Tuin van Jan en Jannie van der Mossel
Aanvang: 14:00 (Leidijk 22) / Prijs: € 5,00
Vrijdag 21 augustus

Accordeon-duo en broodmaaltijd

Aanvang: 14:00 (De Kompenije) / Prijs: € 12,50
Opgave vóór 14 augustus!
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