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NIEUWSBRIEF,

augustus 2015

Aan de AFRON-leden en huisgenoten,
Samen met Plaatselijke Activiteiten Ferwert Hegebeintum,It
Flaaksmuseum van Ee, De Strampel (de einekoer-flecht-groep)en onze
leden Hein Sterk en Oege Hoekstra organiseert de AFRON op zaterdag
12 september tussen 14.30 en 15.30 uur een vlasrepelwedstrijd.
Er zal worden geprobeerd een Fries record neer te zetten en wel het
record: Meer dan 100 repelaars repelen tegelijk op meer dan 50
repelbanken in Ferwert in Friesland!
Wij vragen u dus als leden en huisgenoten : Doe mee met deze
recordpoging en geef u op als repelaar!
Iedereen kan meedoen.
Op woensdagavond 9 en donderdagavond 10 september is er
gelegenheid om te oefenen
in de schuur bij Gjalt de Groot in Holwerd Miedwei 11 vanaf 19.00 uur.
Voor de repelaars is er na afloop van de recordpoging een Diploma
Repelaar.
Graag zo snel mogelijk opgeven bij: Hein Sterk, Kleasterwei 20, 9172 GM
Ferwert, tel: 0518-411798 / 065574933

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van de AFRON.

Ferwert wol in nij Frysk rekôr delsette!

De k(n)op der ôf!
Sneon 12 septimber tusken 14.30 en 15.30 oere sille mear as 100
rûpelders tagelyk op mear as 50 rûpelbanken op it feestterrein
flaaks rûpelje!

Dat is op de wrâld noch nea earder bard!

Om flaaks bewurkje te kinnen, moatte de siedknoppen derôf. Dêrom hjit
dit barren DE K(N)OP DERÔF.
It giet om it fêstigjen fan in nij Frysk rekôr.
Jonges, mannen, fammen, froulju, elk kin meidwaan, sa gau
mooglik opjaan by Hein Sterk, Kleasterwei 20, 9172GM Ferwert,
0518-411798 / 06 5574933
Ferwert hat in rike tradysje as it om it bouwen en ferwurkjen fan
flaaks giet. Dy tradysje wolle we op ‘e nij ta libben bringe.

De organisaasje is yn hannen fan Afron (Friese ver. Voor hist. landbouw),
PAFH, it Flaaksmuseum en de Strampel

