
 
 
 
 
 
 

 

19 jannewaris 2019 
jiergearkomste mei breamiel foarôf 

en neitiid lêzing fan 

Klaas Jansma 
yn de Fermanje 



2  Kritelûd jannewaris 2019 



Kritelûd jannewaris 2019 3 

 
 

 FRYSK SELSKIP 

 "WALING DYKSTRA" 

 MEPPEL E.O. 
 
OPRJOCHTE 24 FEBREWARIS 1924 
 
Foars.: Ludzer v.d. Schors Pongh.: Edzer Kooistra 
 Veendijk 37  Stationsweg 56 
 7971 RP HAVELTE  7941 HG MEPPEL 
 Waling Dykstra 
 gipsgravure fan 
Lid fan it Frysk Bûn om Utens  Pier Pander 
 
 

FFaann’’ee  ffooaarrssiitttteerr  
It liket lykas de hjerst alteast twa kanten hat. Nei it opkommen yn’e maaitiid 
en it waaksjen yn’ e simmer, liket it dat yn’e hjerst de wrâld wer ta rêst 
komt. Dat de natuer har net samar del jout docht wol bliken út de stoarmen 
dy’t sa no en dan oer ús raasden. En foarearst sieten wy te springen om 
wetter en leine guon wenarken droech en koene party skippen de kost net 
fertsjinje. 
En dan komt mei de ienentweintigste desimber Kening Rûchburd yn it lân, 
alteast dat soe sa wêze moatte. Dochs wie hy wer, krekt lykas altyd, net te 
fertrouwen. Nei in pear grouwe nachtfroasten yn de earste helte fan de 
wynmoanne like it wer maaitiid te wurden. Dy’t dat mienden krigen de 
kniper op’e noas, want sa stiene de blommen wer op’e ruten en wie it lêste 
slaad op it tún deaferzen en nei de tiid... ? Krekt, sa wie’t – om mei Tetman 
te sprekken, “kaam wer de maaitiid yn it lân” en bleaune de redens noch yn 
it fet. 
 
Werom nei de tredde fan’e slachtmoanne. Jûns om tsien foar achten wiene 
der mear spilers op it teniel as minsken yn’e seal. No ha ús leden foarút 
betellle en binne se wis fan in plak, mar foar in foarsitter jout soks in gefoel 
dat de teannen opkrolje yn‘e skuon. It foel dochs ta. De ferhâlding waard 
ien op trije en mei fjirtich leden sieten wy op 50%. Op dit stuit boppe de 
trochsnee. Der wiene sels aspirant-leden. Dy binne fansels mear as 
wolkom. 
Op’e planken stie dy jûns “Blikstiender”, in selskip fan’e Lemmer mei harren 
programma “Fryslân Heite”. By kabaret moat men altyd twa kear sjen wat 
der stiet. Fakens is it wat oars as wat men tinkt. Wie dit “Fryslân ús 
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Heitelân” as wie it fan Mem ?. It begjint mei in foar manlju ideale setting. De 
mannen yn’e soas, as de kroech, mar yn elts gefal oan de ‘verruimende’ 
middelen (Beerenburg?) en de froulju yn sekken op it wiete Waad oan it 
wurk. Der bliuwt – mei wurden – fan de manlju net in soad oer. Dan komt 
ien fan’e manlju mei “de wierde – de terp” oansetten en rinne alle froulje 
wer efter him oan. 
Sa giet it troch de Histoarje fan Fryslân. “Mei it iene each yn’e Kúnder en it 
oare each yn’e Willemssteech”, lykas ús Mem sei. Yn ús oare lânstaal: 
“Met een lach en een traan”. De religy kaam foarby. Net it leauwen waard 
de reden foar dea fan Bonifatius, mar de facto syn fergryp oan in hillige iik 
– lykas wie it “It Fryske Gea” yn optima forma. De striid tsjin de Hollanners 
waard mei de skoaljuffer – dy’t altyd gelyk hat – delset mei de “Slach bei 
Warns” dêr’t sa goed as gjin Fries him om bekroadet. It trochslaan fan it 
folkseigene en it lokale die – mei “Ko-skiten- grien -grien” wat tinken oan 
Paul van Vliet syn “Airwick Strontspray”. 
Mei grut gefoel waard Gryt Zelle del set as ‘dochter fan Fryslân’ en as 
ynternationale kunstneresse dy’t troch “achterklap” en kinnesinne yn Paris 
eksekuteare waard yn’e foarste wrâldkriich. Oan de ein kaam noch in 
skôging oer de takomst fan it Frysk. Sels bin ik wat positiver. It personiel 
fan’e Kralingse Basis Skoalle seit tsjin myn pakesister: “Oh leuk jouw Pake 
haalt je weer op”. 
 
De 19de jannewaris komt Klaas Jansma del. Wa’t Klaas Jansma seit, seit 
Skûtsjesilen en Omrop Fryslan. Fierders wie hy haadredakteur fan it Frysk 
Deiblêd. Ek wie hy prissentator, skriuwer en ferteller. It liket my in prachtige 
jûn te wurden mei mear as ûngewoane bylden fan Fryslân, ús skûtsjes, ús 
wetter en fan alles wat ús Fryslân jout. Nim foaral jo buorfrou mei !!!. 
Eins soe ik hast ferjitte dat wy dêr foaroan noch ús jiergearkomste ha. De 
wurklist ensfh. fine jo fierders yn dit Kritelûd. 
 
Wy begjinne de jûn mei it tradysjoniele breamiel. Lykas jimme witte kinne 
wy om skik terjochte yn’e Mennistetsjerke yn Meppel en kinne wy mei de 
help fan‘e kosteres alles sels beredderje. It wurdt wer “Lekker Beppe, 
sûkerbôle”. 
 
Fierders mei ik jimme, mei út namme fan it bestjoer, foar 2019 “Folle Lok 
en Seine” winskje. 
 

Ludzer van der Schors, 
foarsitter 
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KKrriitteejjûûnn  1199  jjaannnneewwaarriiss  22001199  
yn de Fermanje oan de Vledderstraat 20 yn Meppel (mei lift) 

 
17:30 Breamiel 
19:00 Jiergearkomste 
20:00 Sprekker Klaas Jansma 
 
Kostebydragen: 
- Allinne breamiel  € 12,50 (leden). 
- Breamiel èn sprekker € 15,00 (leden). 
- Allinne sprekker € 5,00 (leden) cq € 12,50 (net-leden). 
Prizen binne ynklusyf 3 konsumpsjes op it sprekkerspart. 
 
Boeketafel 

 
De Fermanje oftewol Mennistetsjerke is dus it gebou fan de “Doopsgezinde 
en Remonstrantse Gemeente”. Wy sitte yn de boppeseal. Der is in lift. 
* Mei “leden” bedoele wy de leden fan ús eigen krite Waling Dykstra, fan de 
de susterselskippen fan it Frysk Boun om Utens en fan de Aigen-Haimers. 
 

BBrreeaammiieell  ––  ooppjjeeffttee  bbyy  iitt  bbeessttjjooeerr  
De ideale gelegenhyd om ris noflik by te praten en nije minsken kinne te 
learen. Fansels ha wy ek Fryske sûkerbôle! 
Jimme kinne jim noch oant 10 jannewaris ta opjaan by de bestjoersleden. 
Dat kin fia de tillefoan, oer de post (in simpel briefke is al goed) of per mail. 
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JJiieerrggeeaarrkkoommssttee  ––  wwuurrkklliisstt  
1. Iepenjen en wolkom om 19:00 
2. Oantekens jiergearkomste 20-1-2018 
3. Ynkommen en útgiene stikken 

Ferstjerrensberjochten, opsizzings, oankundigings fan 
toanielselskippen, ensfh. 

4. Jierferslach (sjoch dit Kritelûd) 
5. Jierrekken 2018 (wurdt op de gearkomste omparte) 

Ferslach fan de kaskommisje (Reinie Mennens-Vis en Piet Meijer). 
Beneamen nije rekkenopnimmers. 

6. Begrutting 2019 (wurdt op de gearkomste omparte) 
7. Bestjoersgearstalling 

De sittende bestjoersleden moatte neffens karbrief allegear ôftrede, 
der binne dus nije minsken nedich. 

8. Begjintydstip fan de Kritejûnen 
Moatte wy de kritejûnen ek wat earder op de dei hâlde? De jûn wurdt 
foar in oantal hieltyd âlder wurdende leden beswierlik. 

9. Wat fierder op it aljemint komt / Omfreegjen 
10. Sluten om likernôch 19:45 
 
 

OOaanntteekkeennss  ggeeaarrkkoommssttee  2200--11--22001188  
Ferslach fan de Algemiene Ledegearkomste op 20e fan foarmoanne 2018 
yn de Fermanje yn Meppel 
 
1. Ludzer van der Schors iepenet de gearkomste mei in minút fan stiltme 

foar de leden dy’t it ôfrûne jier stoarn binne. 
 
2. It ferslach fan de ledegearkomste fan 14 jannewaris 2017 wurdt sûnder 

op-en oanmerkings goedkard en fêststeld. 
Marijke Hoekstra freget oft der ek nije leden bij komme. Foarsitter Ludzer 
van der Schors skilderet as antwurd hoe’t men eartiids as bern opwoeks 
yn it bewustwêzen, dat men diel fan’e groep wie. Hjoeddedei wie mear 
de fraach: “wat wolst wurde, hoe wolst do dysels realisearje”. Yn sa’n 
tinken is der minder plak foar in mienskip lykas de Friezen om utens. 

 
3. De ynkommen stikken wiene net oars as yn oare jierren: 

ferstjerrensberjochten, opsizzings, kriteblêden, oankundigings fan 
toanielstikken en Fryske aktiviteiten. 
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De útgiene stikken wiene allegearre réaksjes op de opsizzings en 
ferstjerrens. 

 
4. It jierferslach oer 2017 wurdt sûnder diskusje goedkard en fêststeld. 
 
5. De jierrekken oer 2017 

Rekkenopnimmers Piet Meijer en Reinie Mennens-Vis hat fêststeld dat 
de boeken kreas ynoarder wiene. De skynbere tekoarten binne ûntstien 
omdat guon minsken de kontribúsje foar 2017 al yn 2016 betelle hiene. 
Dêrtroch lykje de ynkomsten yn 2017 minder te wêzen. 
Ponghâlder Edzer Kooistra wurdt ûnder rju tanksizzing ûntlêstige foar 
2017. 
Piet Meijer en Reinie Mennens-Vis sille ek rekkenopnimmers foar 2018 
wêze. 

 
6. De begrutting foar 2018 wurdt sûnder wiziging goedkard. 
 
7. De bestjoersleden wurde by akklamaasje foar in nije perioade beneamd. 
 
8. Op it aljemint komt it tydstip fan gearkommen te praat. Wy beslute dat de 

mûglikheden ûndersocht wurde sille om de jannewarisgearkomste tenei 
de middeis om 14:00 oere te begjinne. Dêrnei is it tiid foar de sprekker 
en dan folget it breamiel. Eltsenien kin dan fier foar de winterske nacht 
wer op hûs oan. 
Fierders wurdt noch wiist op de trije eveneminten. Der sille yn febrewaris 
twa leden nei it téaterstik “Bokwert” yn Swol ta, fjouwer geane nei de 
Friezedei yn april en der sil sels ien fan ús eefkes om’e hoeke sjen by de 
Noarfryslânreis yn maaie. 

 
9. By it omfreegjen wurdt útsteld yn de útnoeging te melden dat de 

Fermanje in lift hat. De redaksje fan it Kritelûd seit dit ta. 
 
10. De foarsitter slút de gearkomste mei 23 lju op de presinsjelist. 
 

Romke E. Egbers, skriuwer 
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JJiieerrffeerrssllaacchh  22001188  
Bestjoersgearstalling en karkommisje 
It bestjoer bestie ek yn 2018 wer út: Ludzer van der Schors (foarsitter), 
Romke E. Egbers (skriuwer / redaksje), Edzer Kooistra (ponghâlder / 
karkommisje), Piet Koopmans (ledekontakt) en Leny Altena (karkommisje). 
 
Kritejûnen 
Op de gearkomste fan 20 jannewaris yn de 
Mennistetsjerke wiene 25 iters op it breamiel, 
op de jiergearkomste wiene deselden. 
Johan van der Zee wist mei fragminten út “Van 
Gewest tot Gewest” ús sa te boeien dat er in 
taheakke jaan moast. 
It wie ek suver syn lêste optreden: wy wisten 
doe noch net dat er 26 oktober yn Ljouwert 
stjerre soe, 76 jier âld. 
 
Op 24 maart sieten wy yn de Schalle. It 
Akkumer Dreamtheater brocht de 
tragykomeedzje “Mutsen” mei seis prachtige 
stereotypen. Der wiene 35 bywêzigen en 1 gast. 
 
Ta beslút wie op 3 novimber ús hjerstjûn. Likernôch 30 leden en 6 gasten 
waarden op humoristyske wize ta tinken oanset mei “Fryslân heite”fan it 
Lemster selskip Blikstiender. 
 
Kritelûd en oare publisiteit 
It Kritelûd rint goed. Wy besparje tsjintwurdich aardich wat op de 
(porto)kosten omdat de susterselskippen it per e-mail krije. 
It is altyd wer in hiele ynspanning om it te plak te krijen, tank oan alle 
fersprieders! De eksterne publisiteit (u.o. parseberjochten) koe wol wat 
better. Aldergeloks makket ús Karkommisje prachtige posters, dy’t oeral 
hingje. 
 
Aktiviteiten bywenne 
Bokwert 3-2-2018. De krite yn Swol hie Jan Arendz c.s. te gast mei it 
téaterstik “Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018”. Troch omstannichheden 
slagge it ús net om der hinne. 
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Friezedei 14-4-2018. Yn it ramt fan de kulturiele haadstêd hat it Frysk Boun 
om Utens de jiergearkomste yn Ljouwert hâlden, kombinearre mei 
ferdivedaasje. Wy wiene mei 6 manlju en froulju goed fertsjintwurdige. 
Noardfryslânreis 26-5-2018. Diskear kaam de reisploech suver foar de doar 
fan ús skriuwer del, mar troch in koördinatyf misferstân slagge it net, der by 
te wêzen. 
 
Frysk Boun om Utens 
De krite is oansluten by it Frysk Boun om Utens. Wy wiene net op alle 
aktiviteiten. 
14-4-2018 Jiergearkomste yn Ljouwert. De foarsitter en oarehelte hawwe 
ús fertsjintwurdige. 
17-11-2018 Moetings- en ynspiraasjedei yn Hurderwyk. Hjir koene wy net 
by wêze. 
3-4-2018 Diel Noard. Us ponghalder hat ús fertsjintwurdige op dit jierliks 
oerlis fan de kriten út Assen, Roan, Meppel, Emmen en Swol. 
 
Ledeferrin 
Wy moasten ta ús fertriet op’e nij twa leden en ien earder lid oan de dea 
ferlieze: 
 16 febrewaris 2018 – H. de Jong 
 19 juny 2018 – Tony van der Veen - Waterlander (85 jier) 
 8 desimber 2018 – Gerrit Kroes (77 jier) 
Aldergeloks ha wy ek nije leden krigen: Yme en Boukje Fopma. 
It jier begûn mei 68 leden per 1-1-2018. Mei 4 opsizzings, 2 ferstjerrens en 
2 oanmeldings steane der dus no, per 1-1-2019, 64 minsken op de list as 
aktyf lid. It ferrin is dus wol negatyf, mar ek net botte grut. 
 
 

  
Jiergearkomste 20-1-2018 
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KKllaaaass  JJaannssmmaa  
bbeekkiinndd  ffaann  sskkûûttssjjeessiilleenn  

1199  jjaannnneewwaarriiss  yynn  ddee  FFeerrmmaannjjee  
Ynformaasje út de Fryske Wikipedy en oare boarnen. 
Klaas Jansma (Ychten, 4 jannewaris 1949) wie direkteur fan PENN 
Kommunikaasje en letter fan PENN Utjouwerij yn Ljouwert. Hy is aktyf as 
presintator, skriuwer en ferteller. Sûnt 2017 stekt er syn enerzjy yn syn 
ynternetomrop Radio Klaas (ek te hearren fia Frysk.fm). 
 
Klaas Jansma hat in grut tal 
histoaryske en kulturele publikaasjes 
en biografiën op syn namme, guon yn 
oparbeidzjen mei oaren. Fierder trije 
romans, toaniel (Bommel en de 
Frisomanen), revues en kabaret. 
Bekind is Jansma foaral as 
skûtsjekenner, dy’t er al sûnt 1973 
skûtsjewedstriden op eigen wize 
ferslacht, foar Omrop Fryslân en no ek 
fia Radio Klaas. 
 
Klaas Jansma studearre oan de Pedagogyske Akademy en letter 
Andragology yn Grins. Hy wurke ûnder oare as ynterim-haadredakteur by it 
Friesch Dagblad en manager kommunikaasje by ûnderskate organisaasjes. 
Hy dosearre in blaumoandei kommunikaasje oan ‘e NHL. 
 
Radio 
Oant en mei 2012 fersoarge Klaas Jansma it radioferslach fan it 
skûtsjesilen. Dêr hat er ek de bynamme krigen fan de Theo Koomen fan 
Fryslân. Fierders presintearret Jansma alle wiken in boekeprogramma op 
Omrop Fryslân-radio. 
 
Skriuwen 
Hy hat neist belletry en kabaret boeken oer ûnder mear de Fryske 
binnenfeart, lânbouskiednis en kultuerhistoaryske ûnderwerpen skreaun, 
(wêrûnder toaniel en muzyk). Syn wurk wurdt karakterisearre troch in grut 
langstme nei eardere tiden, dêr't yn famyljerelaasjes en - rivaliteit 
byldbeskiedend wienen. 
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Datum en plak 
Datum: 19 jannewaris 2018, 20:00 oere jûns. 
Plak: De Fermanje (Doopsgezinde en Remonstrantse Kerk), Vledder 
Yntree (ynklusyf 3 konsumpsjes): € 2,50 foar leden, € 12,50 foar net-leden. 
 
Ferfier 
As der minsken binne dy’t it ferfier wat nuodlik fine, dan graach by it 
bestjoer melde. Lyksa wurde minsken socht dy’t helpe wolle by it ferfieren 
fan leden. 
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IItt  aallffddee  ggeebboodd  
RReettoouurr  SSttaarruumm  

Sa nei de Krystdagen rinne de kontainers oer. De kontainers by harren 
thús hiene noch tiden “it jiskefet” jitten. As men der sels gjin plak foar hie, 
kaam it yn it jiskefet, mar dat wie net al te folle. It iennichste wie de jiske fan 
de “eierkoallen”, der siet tarre yn en dat moast men net oer it tún ha. 
Foar al it oare wie noch wol in oar, in nij, plak te betinken. In pear kâlde 
jierappeltsjes mei in bytsje soere molke wiene bêst genoch foar de hûn as 
de kat. Sjoch mar hoe’t se harren neitiid om’e mûle slikken. 
 
Oan de ein fan’e “Twadde Wrâldkriich” giene syn eagen wat better iepen 
en seach hy wat better wat der om him hinne barde. Der wie fan alles 
“neat” en it bytsje wat der wie, wie op’e bon. Net dat se it thús min hiene. 
Op in pleats wie der altyd wat te iten en te drinken. Boppedat wie it saaks 
om jin sels net te koart te dwaan. Oars naam de besetter it yn beslach en 
waard it foardere. “Dat mei ik net”, stie net yn it wurdboek. Je moasten ris 
witte hoefolle bêrn der stoarn wiene fan honger. As it mar lang genôch 
duorre krigen je der fansels nocht oan. 
Molke koe hy wol en tee ek wol, mar by syn omke en muoike hiene se in 
boargerhúshâlding en mei de oarloch krekt efter de rêch net al te rûm. Dêr 
krigen de bern slappe tee mei molke. Dan sparren je ek noch wat út. “Dat 
mei ik net”, sei er tsjin Muoike. Muoike sei neat en sette it efter it gerdyn. 
De oare moarn wie de beker tee mei molke it ienichste wat op syn 
bôlepântsje stie. “Ast dat op hast, sil ik ris sjen as ik ek noch in stikje bôle 
foar dy ha”, sei se. De bôle is der by ynsketten. 
 
Der wie ek noch in religieuze kant oan’e saak. De tankberens oan’e 
Skepper foar it Manna fan eltse dei. Foar it fuortsmiten fan iten soe men 
straft wurde. It alfde gebod: ”Jo sille it iten dat de ierde jouwt yn tank 
oannimme, der mei respekt mei omgean en it earlik ferpartsje. 
 
In moai foarbyld dêr fan is “De Widdo fan Starum”. Starum wie ien fan de 
rykste stêden oan de Sudersee en in widdo, ien fan de rykste 
keapmansfroulju fan’e stêd. Noch wie ja net tefreden. Hja stjûrde in kaptein 
mei in skip der op út om foar har it allerkostberste fan’e hiele wrâld te 
heljen. Hy fûn in fracht weet , it gouden nôt , moaier noch as goud, genoch 
om in stêd yn libben te hâlden. Foar him wie der neat kostberder as dat. 
As hy dermei thús komt lit de troch en troch bedoarne widdo him it iten yn 
see smite. As hja dat seit, seit ien fan’e omstanners: “Om’t jo gjin respekt 
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ha foar iten en skepping sille jo omkomme yn earmoed”. Om har died krêft 
by te setten nimt hja har gouden ring en smyt die yn it wetter en seit dêrby: 
“Krekt likemin as dizze ring weromkomt sil ik earm wurde”. Hy koe it 
ferhaal. Hja fûn de ring werom yn it liif fan in fisk klear om te iten. Net 
allinne de frou krige har straf, mar letter kaam ek de hiele stêd ta ferfal. 
 
Hy wie yn in oare wrâld telâne kaam. It wie net mear it wâldboerspultje, mei 
in peal en in prikke as in hikke. Mei hjerstmis sels slachtsje en ite fan eigen 
fjild. It waard de tiid dat de molke net mear fan’e ko kaam, mar út pakken út 
in ‘molkfabryk’. Fan los reitsjen fan’e natûr op’e wjukken fan de 
“maakbaarheid”. Fan weakskylde beantsjes dy’t men allinne mar ite kin as 
se like lang, like dik en like rjocht yn it doaske lizze, as de apel mei in 
donkere stip it predikaat “Mem dizze is fiis” mei kriget en yn de kloddekoer 
giet. 
Meastentiids kin hy der wol mei omgean. Hy lûkt der ek gjin dagen foar út 
om op klompen nei de stêd ta te gean. Hy is sa stadichoan wol aardich 
oanpast. Mar soms, soms giet it him oer de hege skuon as de iene minsk 
fan’e honger stjert en de oare mient dat der karrefrachten yn’e hûs helle 
wurde moatte om it twa dagen letter nei it jiskelân te bringen. 
 

L.Pyk 
 
 

AAkkttiivviitteeiitteenn  
NNooaarrddffrryyssllâânnrreeiiss  

1188  oo//mm  2244  mmaaaaiiee  22001199  
Reisferiening “De Fryslannen” organisearret fan 18 o/m 24 maaie 2019 in 
moaie reis nei Noard-Dútsklân en Denemarken. 
Kosten € 550, dêrby ynbegrepen: bus, hotel (“Landhaus Smaga” yn 
Süderlügum), moarnsbrochje, waarm iten, kofje mei traktaasje, yntrees en 
de foaiepot. De reiskommisje hat wier in nijsgjirrich program gearstald. It 
sjocht der prachtich út! 
 
Op de hinnereis nei Süderlügum op sneon 18 maaie in besite oan it 
rhododendronpark “Hobby” yn Westerstede. De dagen dêrnei: in 
tsjerketsjinst, in besite oan it Andersenhûs (fan’e Frasche Feriin for e 
Ååstermååre) yn Klockries, de mûne yn Højer, ite mei de Noard-Friezen, in 
boattocht troch it “Holländerstädtchen” Friedrichstadt, it Theodor Storm-
museum yn Husum, rûnlieding op it eilân Oomram, de Gamle Apothke yn 
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Christiansfeld (Unesco) en it Sikehûsmuseum yn Kolding op it program. En 
de woansdeitejûns feest! Dan noch besite oan in Bismarcktoer, kofje yn de 
pleats “Jagdschloss” yn Friedrichstal, kuier troch Arnis (it lytste stedsje fan 
Dútsklân). Faaks noch oargelmuzyk fan sjofeur Doede. Op de lêste dei, 
freed 25 maaie, wurdt noch in stop makke yn Heide (it grutste merkplein 
fan Dútsklân) en ôfskiedsmiel by de Deterner Krug yn Detern en dan is elts 
de jûns wer thús. 
 
Foar it komplete programma, of mear ynformaasje kinne jo kontakt 
opnimme mei by frou Bonny Poelstra - Dijksma, Ysgumerwei 1a, 8764 PS 
Dedzjum, tel.0515 - 579133, of e-mail dbpoel@ziggo.nl. 
Opjefte/ynfo foar 1 maart 2019. 
 
 

IItt  wwiiee  oopp  iinn  ssiimmmmeerrjjûûnn  
JJaann  AArreennddzz  eenn  JJookkee  TTjjaallssmmaa  2200  ffeebbrreewwaarriiss  yynn  OOggtteerroopp  

Theo en Anneke fûnen inoar doet’t se al wat op jierren kamen. Theo helpt 
Anneke sa goed mûglik om foar har âldelju Daniël en Wimmy in kreas 
plakje yn it fersoargingstehûs te finen. Mar de twa wolle net ôfhinklik wurde 
en ha folslein oare plannen. Tegearre wolle hja út it libben stappe, nei in 
leste dûns op ‘It wie op in simmerjûn’. 
Dizze tragykomeedzje, net sûnder humor, lit fjouwer minsken sjen, dy’t 
plannen meitsje foar de rest fan harren libben. 
De ferneamde akteurs Jan Arendz en Joke Tjalsma spylje sawol it jonge as 
it âlde pear. 
 
woansdei 20 feb 2019 | 20:15 oere  –  Ogterop – Engelenbak, € 17,50 
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MMeeiittiinnkkee  mmeeii  úúss  OOmmrroopp  FFrryyssllâânn  
Beste minsken, 
 
Yn novimber 2017 ha de Freonen fan Omrop Fryslân yn 
gearwurking mei de Omrop in oantal leden frege om 
harren miening oer de programma’s fan radio en telefyzje 
te jaan. Dat selskip hat de namme “Klankboerdgroep” 
krigen en ik bin dêr ek lid fan. 
 
Net allinne yn Fryslân mar ek dêrbûten wenje frij wat minsken, dy’t nei de 
Omrop harkje en sjogge. Faaks jo ek wol. 
 
No soe ik graach witte wolle, wat jo fan de programma’s fan de Omrop fine. 
Faaks makket it jo net út, mar it kin ek posityf of negatyf wêze. En moat der 
faaks wat oan de programmearring feroare wurde? Wolle jo bygelyks mear 
of minder nijs, sport, kultuer, muzyk of amusemint? 
 
Jo reaksje kinne jo nei my maile of mei de post stjoere. Ik sil dy mei de 
oare leden fan de Klankboerdgroep diele. Dit alles yn it belang fan de 
programmearring fan Omrop Fryslân om dy op jo winsken oanslute te litten! 
 
Sels wenje ik al jierren yn it Hilversumse en wol graach it lûd fan de buten-
friezen yn de “Klankboerdgroep” foar it fuotljocht bringe. 
 
Mei freonlik groetnis,  
Hylke Beerstra 
 
Prinsenstraat 23, 1211 LS Hilversum 
h.beerstra@kpnmail.nl 
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MMeeiiddiieelliinnggss  eenn  oopprrooppppeenn  
BBooeekkeettaaffeell  

Ha jim Fryske boeken, dy’t jim sels net mear lêze? Smyt se net wei, mar 
bring se mei foar de boeketafel, dy’t der wer op de kritejûn is. Foar 
(meastal) ien euro foar de ferieningskas kinne oaren se wer meinimme. 
 

MMiiddddeeiipprrooggrraammmmaa’’ss  
Op de ledegearkomste ha wy it der oer hân om sa út en troch in 
programma op in middei te bringen. It breamiel like ús dêrfoar wol gaadlik. 
No binne dêr wat tûkelteammen. Op sneontemiddei moat der om’e oere jild 
yn’e parkearmeter (offisjieel mei dat net iens). Om alle leden om ‘e oere nei 
ûnder gean te litten liket it bestjoer net goed. As wy nei in oar plak ta geane 
wurdt in breamiel twa kear sa djoer. Hjir kinne wy it allegeare mei eigen 
minsken dwaan. Wy wolle it op de jiergearkomste fan 2019 op’e nij 
besprekke. 
It bestjoer slacht foar om yn’e omkriten fan‘e Tsjerke in plak te finen foar 
sa’n 20 auto’s dêr’t wy foar net al te folle jild parkeare kinne. Wy ha noch 
wol in jier de tiid. 
In breamiel op snein soe wol kinne, mar wy wiene fan betinken dat der 
dochs noch in dei foar de femylje bliuwe mei. 
 

LLeeddeekkoonnttaakktt  
Lykas jimme witte is it ledekontakt by Piet yn goede hannen. Dat moat 
foaral sa bliuwe. Wy wolle jimme dan ek freegje om berjochten oan’e krite 
yn it foarste plak oan Piet te stjoeren. It komt no noch foar dat in berjocht in 
pear dagen ûnderweis is foar dat it by Piet komt. 
 

MMeeeerr  aass  ttooaanniieell  
It falt my de lêste tiid faker op dat ús leden der net allinne komme foar de 
foarstelling, mar dat it foaral in goed gefoel jout om der mei mekoar te 
wêzen. Alde bekinden dy stipe by mekoar fine. It docht my deugd dat guon 
my efkes by de earm pakke mei it gefoel “ik bin der ek wer”. (LvdS) 
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HHoommmmaaggee  ooaann  HHoommmmeennggaa  
Hommenga wie ien fan de fêste besikers en keapers fan ús boeketafel. Mei 
syn ferhuzing nei it fersoargingshûs hat hy syn bibleteek oerdien oan de 
krite. Wy binne him dêrfoar tige tankber. Ek tank oan Piet Koopmans dy’t 
alle boeken ferfard hat. 
 

AAggiinnddaa  22001199  
19 – 01 – 2019 Jiergearkomste yn de Fermanje mei Klaas Jansma. 
16 – 03 – 2019 Grutte jûn yn De Schalle 
30 – 03 – 2019 Frysk Boun om Utens: bestjoer giet nei de algemiene 

ledegearkomste. 
18 – 05 – 2019 Noardfryslân-Denemarkenreis fan “De Fryslannen”, 

oantemei 24 maaie. 
02 – 11 – 2019 Hjerstjûn yn De Schalle 
 
Aktiviteiten fan ús Grinslanner susterferiening yn Meppel, de Grunneger Club “Aigen-
Haimers”. Us beider aktiviteiten binne iepenbier, mar de Fraizen binne by de 
Grunnegers en de Grinzers by de Friezen ekstra wolkom, net wier? 
12 – 01- 2019 Nijjoarsverziede (de aigen toneelclub voert “Engeltje” op) 

De Schalle, 19:30, €7,50. 
 
 
 

LLeeddeenniijjss  
IN MEMORIAM 

Gerrit Kroes 
 

�31 augustus 1941  –  † 8 desimber 2018 
 
Widner fan Lies Kroes-Dam. Gerrit wie gjin Fries fan komôf, mar 
kaam graach mei syn frou nei de kritejûnen. Doe’t Lies ferstoar 
bleau Gerrit lid. Gerrit wie in minsk mei in grut gefoel foar 
humor. 
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FNP hat noed oer fertutearze hûs dêr't Waling Dykstra 
earder wenne 
17 okt 2018 - 15:29 

De FNP yn Provinsjale Steaten stelt skriftlike fragen oer it eardere húske 
fan de Fryske skriuwer Waling Dykstra yn Holwert. De lytse wenning stiet al 
in hiel skoft te keap en fertutearzet hieltyd mear. 

 
Foto: Syds Wiersma 

Ut de mienskip fan Holwert hawwe der al plannen west om it húske oan de 
Hegebuorren 8 te behâlden. Lykwols, der stiet in fraachpriis op fan hast 
80.000 euro. Dat bedrach soe te heech wêze. 

Fan Deputearre Steaten wol de FNP-fraksje witte hoe't de provinsje út 
kultureel eachpunt wei sjocht nei de wenning fan de yn 1914 ferstoarne 
skriuwer. 

De fraksje freget him ek ôf oft de provinsje ek helpe kin om de 
ûnderhannelingen oer ferkeap út de ympasse te heljen. 

Skriuwer en foardrager Waling Gerrits Dykstra waard yn 1821 berne yn Froubuorren. 
Hy moast it bakkersfak leare, om it bedriuw fan syn heit oer te nimmen, mar hy wie 
mear ynteressearre yn literatuer. Ferneamd waard hy tusken 1860 en 1885. Yn 'e 
winter wie hy hast alle jûnen earne yn de provinsje om foardrachten te jaan yn it Frysk. 
Yn 1914 ferstoar Waling Dykstra yn Holwert, op 92-jierrige leeftiid. 
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SELSKIP “WALING DYKSTRA” 
MEPPEL E.O. 

KONTAKTADRES: 

Woldstraat 33, 7941 LE Meppel 
walingdykstra@kpnmail.nl 

www.walingdykstra.frl 

BESTJOER: 

 
Ludzer van der Schors, foarsitter 
Veendijk 37 
7971 RP HAVELTE 
till. 0522 – 49 23 63 
e-mail: l.vander.schors@hetnet.nl 

Romke E. Egbers, skriuwer 
post: sjoch it kontaktadres 
till. 00 - 49 - 4839 - 953 952 1 
e-mail: walingdykstra@kpnmail.nl 

Edzer Kooistra, ponghâlder 
Stationsweg 56 
7941 HG MEPPEL 
till. 0522 – 24 17 11 

Piet Koopmans, ledekontakt 
Woldstraat 33 
7941 LE MEPPEL 
till. 0522 – 24 14 34 

Leny Altena, karkommisje 
Bezettingslaan 78 
7943 CN MEPPEL 
till. 06 – 52 69 73 40 

 

  

Kritelûd 
Kopij nei: 
 walingdykstra@kpnmail.nl 
of per post: 
 Veendijk 37, 7971 RP Havelte 

BANK fan de Krite 
IBAN: NL35 RABO 0341 8122 93 
BIC: RABONL2U 

op namme fan “Waling Dykstra” 

Keamer fan Keaphannel: 04061102 

 
IS JO BUORMAN AL KRITELID? 

 


