
Nieuwsbrief, september 2021  

 

 

 

In deze nieuwsbrief van Fries Leerhuis Olterterperkring willen wij u graag meedelen dat het 
leerhuis Olterterperkring op 26 september a.s. van start gaat met de openingsvoorstelling 
‘De kinderen van Ilse Weber’. Daarna volgen in oktober de lezingen van cursus A, B en D. 
Wij hopen deze in januari te vervolgen. Dat horen wij zoals het er nu naar uitziet in 
november a.s.    

 
In het programmaboekje 2020-2021 staan de onderwerpen die dan  dit seizoen alsnog aan 
de orde komen. De data zijn uiteraard aangepast. Zie daarvoor de vorige nieuwsbrief of de 
website:  www.olterterperkring.nl 
 
Ook komend seizoen vindt het grootste deel van het cursusprogramma plaats in De 
Buorskip, Vlaslaan 26 te Beetsterzwaag. De woensdagochtenden (crsus D1 en D2) vinden 
echter plaats in geschikte ruimtes van de kerk naast de Buorskip.   
 
Er is nu wel een voorwaarde: u dient tijdens uw deelname aan het leerhuis over een corona 
toegangsbewijs te beschikken.  
 
 
 

 

Fries Leerhuis Olterterperkring zal de actuele coronamaatregelen in acht nemen. 



 
Aanmelden 

Deelnemers die zich reeds hebben aangemeld worden verzocht de betreffende kosten te 
betalen: NL79INGB 0005 069 273 t.n.v. Fries Leerhuis Olterterperkring. 
Degene die vorig seizoen reeds betaald heeft voor een cursus, kan dit zelf verrekenen met de 
verschuldigde cursuskosten voor het komend seizoen. 
 
Andere belangstellenden kunnen zich alsnog aanmelden en de verschuldigde kosten op 
bovengenoemde bankrekening overmaken. 
 
Aanmelden kunt u doen via het aanmeldingsformulier op onze website, via een mail of 
telefonisch. Het gaat om aanmelden voor respectievelijk de cursussen: A, B, C, D1 en D2. 
(Onze voorkeur gaat uit naar aanmelden via de website.) 
 
De cursuskosten staan vermeld in het programmaboekje 2020-2021 en in het overzicht van 
het programma 2021-2022 op de website. 
Mocht u niet (meer) over een programmaboekje 2020-2021 beschikken, dan kunt u 
desgewenst dit aanvragen bij dhr. Peter Spreij, ok-spreij-peter@xs4all.nl; tel. 06 51299318 of 
bij mevr. J. Leclercq-Kijlstra, tel. 0512 513467. Ook zijn er tijdens de bijeenkomsten deze 
programmaboekjes verkrijgbaar 
 
Om de theatrale openingsvoorstelling ‘Holocaust-Hollywood, De kinderen van Ilse Weber’, 
gespeeld door Inez Timmer en Tseard Nauta bij te wonen dient u zich ook aan te melden. 
Voor de losse bezoekers is de entree: € 12,00 (incl. koffie/thee) 
 

 
Let op: De aanvangstijd is 15.30 uur. 
 
 
Wij hopen u te mogen begroeten. 
 
Piet Wouda (voorzitter OTK) 


