
       

Als het kan dan doen we het. 
4 februari start de Karavaan van de vriendschap zijn tournee door Opsterland, om vriendschap te zaaien. 

Men start in Beetsterzwaag waar om 11 uur door burgemeester van Selm het pact van vriendschap zal 

worden ondertekend. Hierna vertrekt de bakfiets naar Us Doarpshûs in Terwispel. 

De doelgroep 55+ en iedereen die zich hier bij thuis voelt, bieden we om 12 uur in het dorpshuis een 

broodmaaltijd met soep aan. 

Vrijdag 4 februari ’s middags 12.15 uur. 

Broodmaaltijd met soep 

in Us Doarpshûs. 

We vinden het fijn jullie dan te ontmoeten! 
Mensen die zelf bij dit feestje muziek willen maken zijn van harte welkom. Meld dit even bij je opgave. 

We hopen op een gezellige bijeenkomst met veel vriendschap en grote opkomst. Deze uitnodiging is 

geschreven op 19 januari, op dit moment is nog niet bekend of het dorpshuis ons dan mag verwelkomen in 

verband met de dan geldende corona regels. We gaan van het positieve uit en leven de dan geldende 

corona maatregelen na. 

Aanmelden is verplicht i.v.m. inkopen. Aanmelden voor 2 februari bij:  Hetty Visser: 0513463629 of         

email: h.t.visser@ziggo.nl . 

Deze bijeenkomst is mogelijk gemaakt door een activiteiten subsidie van de gemeente Opsterland. 

Vanaf 10 september is de Karavaan van de Vriendschap weer on tour. Na in 2020 alle stadswijken en dorpen 

van de gemeente Leeuwarden te hebben bezocht wil Simon Vuyk, initiatiefnemer van de Karavaan, vanaf nu 

de rest van Friesland op zijn bakfiets bezoeken. Hij fietst samen met o.a. troubadour Bruno Rummler, en de 

danseressen Colinda Zandberg en Annalies Muurling elke eerste vrijdag van de maand door de provincie. 
Onderweg staat vriendschap centraal. Spontane ontmoetingen worden afgewisseld met bezoekjes aan 

ouderencentra, buurthuizen of locaties met kinderen als antwoord op eenzaamheid in de samenleving. 

Verhalen van vriendschap worden vastgelegd door de Afûk en meegenomen de wijde wereld in. Speciaal 

gehaakte Bloemetjes van de Vriendschap worden doorgegeven. 

Zie:  Overdedrempel.frl/de-karavaan-van-de-vriendschap-reist-door/ 
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