
Hoe wie dat mei de dielnimmers yn jo groep? Hâlden se fan dûnsjen? Koene se goed dûnsje? Oan hokker 
dûnstinten of nûmers hawwe se goede oantinkens? Doel fan dizze aktiviteit is om dêroer te praten.

Troch meielkoar oer muzyk te praten kinne âldere minsken ek op it spoar komme fan muzyk fan hjoed-de-dei 
dy’t se aardich fine. It kin plezierich wêze foar âldere minsken om op dy manier ‘by de tiid’ te reitsjen.

Leafde en muzyk

Aise en Afke Kramer leare elkoar kennen by it dûnsjen yn Hotel Vreewijk yn Drachten. Yn in brief 
fan twa jier letter skriuwt Aise dat der fan dûnsjen net folle telâne kaam doe’t er wer ris yn in 

dûnstinte wie. Hy hie syn freonen al in hiel skoft net sjoen en stie al net sa fêst mear op ’e fuotten, 
doe’t er by de dûnsflier oankaam.

TYPE AKTIVITEIT
Petear, oantinkens ophelje

TEMA 
Leafde en muzyk

OANTAL DIELNIMMERS
1-5, 5-10, 10 of mear

DOER
Kies út 60 of 60+

PERIOADE
Kies út 1940-1949, 1950-1959, 
1960-1969, 1970-1979, 1980-1989 of 
1990-1999

SLÚT OAN BY
Alde Leafde, it ferhaal oer Bouwe 
en Syp van der Meulen, it ferhaal oer 
Tjamme en Janke Valk of it ferhaal oer 
Aise en Afke Kramer

Sjoch foar oanfoljend materiaal op de 
webside datwiedoesa.nl

Yn Alde Leafde binne 

brieven byelkoar brocht 

fan ferskate Friezen dy’t 

yn de perioade 1940-

1975 skreaune oan 

harren leafsten. 
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Yn jannewaris 1955 

freget Aise oft hy Afke 

oer sa’n 2,3 wike nochris 

moetsje kin by Hotel 

Vreewijk yn Drachten, 

as hy thúskomt fan 

ferlof. 



Aktiviteit 
1. Jo (of ien fan de dielnimmers) lêze it ferhaal fan Aise en Afke Kramer foar.
2. Jou de dielnimmers de tiid om de brief fan Aise te lêzen of lit dy ek foarlêze.
3. Ferdiel de dielnimmers yn groepkes fan twa oant fiif persoanen.
4. De groepkes beprate de fragen dy’t hjirûnder steane. Bepaal fan tefoaren hoefolle tiid oft de groepkes hawwe en hâld dy tiid ek by.
5. Elk groepke kiest in wurdfierder. Dy docht oan ’e ein mûnling ferslach oan de oare dielnimmers. De wurdfierder fertelt bygelyks 

hokker groepsleden fanatike dûnsers wiene en fertelt ek watfoar dûnstinten en watfoar muzyknûmers favoryt wiene yn it groepke.

TARIEDING
Fersier de romte eventueel, sadat de 
sfear by muzyk of romantyk past of 
fersier de romte mei de dielnimmers. 
Soargje eventueel foar passende muzyk 
as eftergrûnmuzyk foar of nei it petear. 
It soe hielendal moai wêze as jo elke 
dielnimmer fan tefoaren in nûmer of 
muzykstik útkieze litte.

WAT JO NEDICH HAWWE
• Kopy fan it ferhaal fan Aise en Afke
• Kopy fan harren brief
• Kopy fan harren foto

Opdracht
Oantinkens oer leafde en muzyk ophelje oan ’e hân fan fragen. 

Aise freget yn in lettere brief út dat jier oan Afke oft se 

al om in nij mantelpakje nei Grins west hat. Dat kin dan 

mei Pinkster moai oan. 
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Fragen
• Hâlde of hâlden jo fan dûnsjen? 
• Koene jo it aardich?
• Wêr gongen jo eartiids hinne te 

dûnsjen?
• Watfoar dûns fûnen jo it moaist?
• Hokker dûns hiene jo wol leare wollen?
• Fan hokker muzyk hâlde jo?
• Dûnset of dûnse jo partner ek?
• Hâlde of hâlden jo fan muzyk?
• En as dat sa is, fan watfoar muzyk?
• Binne der hjoed-de-dei artysten dy’t 

jo kenne en fan wa’t jo de muzyk moai 
fine? 


