Betinking
Meiwurkers oan de betinking:
Lûd: Henk Roodbergen

Slach by Warns 1345

Kommende Generaasjes

Muzykkorps: De Lytse Súdwesthoeke
ûnder lieding fan Guus Pieksma
Sprekker:

Chris Hes, foarsitter Jongfryske Mienskip

Presintaasjes:
- Freonen fan Omrop Fryslân
- Frysman
- It Griene Nêst
- Liet
troch Gina Kamsma
Trûbadoer: Bruno Rummler, winner Liet 2014

Stifting Slach by Warns 1345
Wurd stiper fan ús Stifting! Sûnt jannewaris 2011 mei ANBI-status .
Banknûmer NL 26 RABO 0132 9387 66
Skriuwster: Tsjitske Meesters,
Adres:
Singel 7, 8771 SV NIJLAN.
Ynternet : www.betinking-slachbywarns.nl

Programma fan 26 septimber 2015
13.45 oere op it Reaklif

Neisit en neipetear

1. Hoarnsinjaal en hisen fan de Fryske flagge

Nei ôfrin fan de betinking wurde jimme útnoege foar it neipetear yn
kultureel sintrum De Spylder yn Warns.

2. Flaggeliet 1 en 2

Takom jier
De 71ste betinking sil wêze op Leaffrouwedei sneon 24 septimber 2016

Sjoch , sjoch dy skeane banen, dat weagjend wyt en blau,
dy reade pompeblêden, dat âlde byld fan trou!
Sjoch, sjoch se blinken, sinken allinken foar in skoft,
Sjoch, sjoch se wiuwen, kliuwen en driuwen yn ‘e loft!
Dat, dat is ús Fryske flagge! (2x)
Dan omheech, dan omleech,
op en del mei wyn en weagen,
dan omheech, dan omleech,
wiuwend, kliuwend , steech en dreech.

Krekt sa ‘t dy banen weagje en blinke yn sinneskyn,
sa weagje ús wide wetters en blinkt de sinne ‘r yn.
Krekt sa‘t dy blêden teare en dûke aloan en wei,
sa teare ús pompeblêden en dûke en jouwe mei !
Sa, sa waait ús Fryske flagge! (2x)
Dan omheech, dan omleech,
op en del mei wyn en weagen;
Dan omheech, dan omleech ,
wiuwend, kliuwend steech en dreech.

3. Wurd fan wolkom troch Tom Dykstra, wnd. foarsitter fan de
Stifting.
Tema: Kommende generaasjes en de Fryske mienskip
4. Koarte presintaasjes fan Fryske organisaasjes
- De Freonen fan Omrop Fryslân
- Frysman
?- It Griene Nêst
?- Liet
5. Trûbadoer Bruno Rummler (titel lieten?

6.

Skoft en kollekte
Diskes mei û.o. Aart Cornelissen sinjearet stripboek Oebele en
Abele.
7. Bydrage fan Chris Hes mei Kommende generaasjes................
8. Bruno Rummler sjongt: (titel lieten?)

9. Slotwurd

10. Fryske folksliet 1 en 4
1. Frysk bloed tsjoch op! Wol no ris brûze en siede
en bûnzje troch ús ieren om!
Flean op! Wy sjonge it bêste lân fan ierde,
It Fryske lân fol eare en rom.
Klink dan en daverje fier yn it rûn!
dyn âlde eare , o Fryske grûn.
Klink dan en daverje fier yn it rûn
dyn âlde eare, o Fryske grûn!.
4. Trochloftich folk fan dizze âlde namme,
wês jimmer op dy âlders grut!
Bliuw ivich fan dy grize, hege stamme
in grien, in krêftich bloeiend leat!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
dyn âlde eare, o Frysk grûn!
Klink dan en daverje fier yn it rûn
dyn âlde eare, o Fryske grûn!

11. Hoarnsinjaal en striken fan de flagge.

