
 

 

                                                                    
 
 
 
 

 

 

Utnûging foar de Ynterfryske Bestjoerdersmoeting 2017 

 
 
 

31. Maart 2017 

 

Rju achte boargemasters, wethâlders,  Kommissaris fan de Kening, deputearren, 
steateleden en riedsleden  
 
De ynterfryske bestjoerderdersmoeting  fan 2017 sil fan 10 oant 13 maaie yn de (Eastfryske) 
Kreisen Wittmund en Friesland plakfine. De moeting fynt plak op inisjatyf fan de Ynterfryske 
Rie. 
De Ynterfryske Rie (www.interfriesischerrat.de) is in gearwurkingsferbân fan de trije 
Fryslannen, te witten de trije seksjes yn  West-, East- en Noard-Fryslân. It foarsitterskip 
wikselet om de trije jier. Op dit stuit wurdt it foarsitterskip útoefene troch East-Fryslân.   
 
Om de trije jier wurdt de Friezemoeting op Hilgelân holden. Oare moetings dy 't jierliks of om 
it jier holden wurde, binne de ynterfryske boeremoetings en de bestjoerdersmoetings. 
Derneist binne der moetings fan oare maatskiplike groepearrings, sa as bygelyks de froulju 
en de ûnderwizers. 
 
Wy nûgje alle bestjoersleden fan de legere oerheden en ek alle ynteressearre meiwurkers 
fan dy oerheden foar dizze ynterfryske bestjoerdersmoeting út. Bysûnderheden kinne jo yn it 
taheakke programma fine. 
Oanmeldings kinne yntsjinne wurde by it hjir boppe neamde  e-postadres en/of 
telefoannûmer. (Neiskrift Fryske Rie: opjefte graach fia fryskerie@gmail.com) 
 
Mei freonlike groetnis, 
 

 
 
Arno Ulrichs  
 
Foarsitter fan de seksje East fan de Ynterfryske Rie. 
 
 
 
 
Taheakke  
 
 

 

In te r f r ies ischer  Rat  ●  Sekt ion  Ost  

Arno Ulrichs, Vorsitzender 

 
 

Leeger Weg 42             Telefon +49(0)4929-912916  
D-26632 Simonswolde    E-Mail : arno.ulrichs@ewetel.net 



 

 

Programma ynterfryske bestjoerdersmoeting 2017 

Thema: Wurkje en libje oan de râne fan it UNESCO-wrâlderfgoed - Opjeften foar de 

lokale polityk. 

Dielname is mooglik oan it hiele programma, mar ek oan ôfsûnderlike dagen of ôfsûnderlike 

programmapunten. Graach de mominten fan dielname by de oanmelding oanjaan. Dejingen dy 't  oan 

it hiele programma meidwaan wolle, hawwe de mooglikheid yn de jongereinherberch „Asel“              ' 

(https://www.jubi-asel.de) te oernachtsjen. De oernachting mei fol pension kostet dêr € 39,- ( ornaris 

yn in twapersoans keamer). De kosten fan dielname oan it hiele programma binne om ende by 25 

Euro.  

By de ôfsûnderlike programmapunten  kinne noch lytsere wizigings oanbrocht wurde. Alle dielnimmers 

krije foar it begjin fan de moeting in definityf programma tastjoerd. Foar de besite oan de ôfsûnderlike 

programmapunten sil regele wurde dat meiinoar riden wurde kin. 

 

Woansdei 10 maaie: Oant 18 oere: oankomst yn de jongereinherberch Wittmund-Asel, hjir 
yntsjekke en jûnsiten. 

19.30 oere: Begroeting en in petear mei de plakferfangende 
boargemaster fan de stêd Wittmund, de hear Heinz Buss (ek yn de 
jongereinherberch).  

 

Tongersdei 11 maaie:10 – 12 oere: Besite oan de Fryske Bierbrouwerij yn Jever (rûnlieding 
en in lyts hapke/drankje) (www.jever.de)                                                                      

                                   15 – 17 oere: Besite oan de ûndergrûnse gasopslach yn Etzel                           
www                            (www.storag-etzel.de)  

 jûns: Ûntfangst troch de Landkreis Friesland (www.friesland.de)  

 

Freed 12 maaie: 10 – 12 oere: Besite oan it Nationaal Park Nedersaksyske Waadsee  
(Wilhelmshaven) (www.nationalpark-wattenmeer.de)  

de middeis: Ûntfangst troch de Landkreis Wittmund              
(www.landkreis-wittmund.de)   

14 – 16 oere: It besjen fan de Jade-Weser-havens, mei in taljochting 
(www.jadeweserport.de)  

Fan19 oant 20 oere: Besite oan de Radboud-berg yn Dunum 
(www.dunum-urlaub.de/gemeinde.htm)  

 

Sneon 13 maaie: Nei it moarnsiten: Dielnimme oan de Oll' Mai (Âlde Maaie) yn Osteel 
(Tentoanstelling van de „Ostfriesische Landschaft“), Begjin: 10 oere 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Oll%E2%80%99_Mai)  
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