
Utnoeging foar de Algemiene Ledefergadering fan de Fryske krite Súdeast-Drinte 
op freed 20 april 2018 om 14.00 (twa) oere by Wielens yn Noord-Sleen. 

 
1. Iepenjen en mooglike meidielings.  
2. Ferslach fan de fergadering fan 20 april 2017. 
3.      Jierferslach 2017-2018.  
4.      Ferslach fan de rekkenopnimmers. Mefr. F v.d. Bent (2e kear) en mefr. T.Biesma (1e kear);  
          beneamen fan in nije rekkenopnimmer    
5.      Jierferslach fan de ponghâlder. De balâns 31-03-2018 en de rekken fan de krite oer de perioade 
         01-04-2017 o/m  31-03-2018 binne ûnder  de fergadering beskikber. 
6.      Bestjoerssaken.  Twadde skriuwer (dhr. A.Biesma) is ôfgeand, mar wol wer yn te hieren. 
         (Mooglike nije bestjoersleden moatte foar de fergadering opjûn wurde by it bestjoer.) 
7.     Winterskoft 2018-2019. Takom jier bestiet de krite 25 jier !! Moatte wy dêr wat ekstra's oan dwaan en  
        sa ja, wat dan ? Krite-aktiviteiten op middei befalle goed, ha wy it idee.  
8.     Wat fierder op it aljemint komt. 
9.     Sluten. 
 

Om 15.00 oere hinne, dus fuortendaliks nei de fergadering en it kofje/tee drinken,  
komt de bekende ferhaleferteller/skriuwer Mindert Wijnstra fan Warns oan it wurd. 

 
Ferhalen fertelle is de keunst om it publyk mei te nimmen 
yn de wrâld fan de ferbylding. 
Mindert  Wijnstra ferstiet dy keunst as gjin oar en fertelt ferhalen 
oan jong en âld.  In goed  ferhaal fermakket de minsken net 
allinnich. It ferbynt ek en bringt minsken tichter by elkoar. 
Ferteller en publyk diele mei elkoar sa in bysûndere ûnderfining.  
It binne nammers net allinnich spannende ferhalen dy't ferteld 
wurde, want yn dy âlde folks-ferhalen giet it ek al gauris oer de 
swakheden fan de minske, oer de dommens, de oergeunst en 
de leafde, koartsein oer it  libben sels. Ek de natuer komt oan 
bod. Wijnstra fertelt û.o. folksferhalen en de measte fan dizze 
ferhalen spylje yn Fryslân. Yn 1997 publisearre hy de bundel    
'It kweade wiif fan Hylpen' mei sa'n 60 ferhalen dêr 't noch 
spoaren fan werom te finen binne yn stêd en doarp, sa as it St. 
Petrusbyld yn Warkum, it Poepekrús by Hurdegaryp of de 
Moardnersbeam by Balk. Troch syn spannende wize fan 
fertellen kostet it him net safolle muoite om ús mei te nimmen, 
sa as mei it betsjoende skûtsje dat net foarút te brânen wie, of 
mei de jonker fan Harkemastate, dêr't allinnich de harsens – 
plasse fan werom kaam.  
Mar neist spannende ferhalen binne der ek folksferhalen oer 
domheid, oergeunst, leafde, oer domme boeren en tûke 
skippers of krekt oarsom.  
 

Jo kinne it allegearre meimeitsje op freedtemiddei 20 april by Wielens. Kosten:  € 7,50 
 

Jierferslach fan de krite fan 1 april 2017 o/m 31 maart 2018 
 
It tal leden fan de krite wie 
op 31 maart 2018 132 (38 pearen en 56 ienlingen)   1 stiper en 4 advertearders   # 
op 31 maart 2017 138 (40 pearen en 58 ienlingen)   1 stiper en 5 advertearders 
op 31 maart 2016 146 (46 pearen en 54 ienlingen) 1 stiper en 5 advertearders. 
op 31 maart 2015 159 (49 pearen en 61 ienlingen) 1 stiper en 6 advertearders. 
 
#   (Foar 1 maaie 2018 ha 6 leden harren lidmaatskip mei yngong fan 2018-2019 opsein mar binne noch wol   
meiteld yn it tal leden fan 132). 
 
De krite-aktiviteiten yn it winterskoft 2017-2018:  
 
30   septimber 2017 (jûn)  Kabaret 'Blikstiender' mei 'Fryslân, heite'.    
  2   novimber 2017 (middei)  Age Veldboom oer skûtsjes.        sjoch ek de oare side 



18   jannewaris 2018 (middei/jûn) Nijjiersbesite mei stamppotbuffet en bydragen leden. 
23   febrewaris 2018 (middei)  Teake van der Meer. 
20   april 2018 (middei)   Ledefergadering en ferteller Mindert Wijnstra.  
 
• In tal bestjoersleden hat ús krite fertsjintwurdige by offisjele gearkomsten, sa as dy fan Diel Noard by de 

krite fan Assen en de jierfergadering fan it Frysk Boun om Utens. 
• Ek dit winterskoft hat wer in tal leden (net-bestjoersleden) aktyf west foar de krite, sa as:   
 
 Metsje en Hâns Groenhof (de fêste klupfotografen), 
 Henk Kloosterman (al jierren en jierren 'ús kritebledsje - man'),  
 Sjouke van der Veen (famyljeferhaleskriuwer en njonkelytsen de muzykman fan de krite), 
 Johan Vos (sûnder him gjin Jouster oranjekoeke by de  krite),  
 Roelie Tuiten (net te missen as it om boeken giet). 
 
Dizze frijwilligers krije in blomke en fertsjinne applaus fan de oanwêzigen.  

 
• It bestjoer hat fjouwer kear fergadere, altyd by elkoar oan hûs. 
• Wy hâlde yn oantinken de leden  dy’t ús ûntfallen binne.                                 Anne Tuiten, skriuwer. 
 

P.S. Foar minsken dy 't dat wolle bestiet wer de mooglikheid om nei ôfrin meielkoar te iten by Wielens. 
 

Ferslach fan de Algemiene Ledefergadering fan de Fryske krite Súdeast-Drinte op tongersdei  
20 april 2017 by Wielens yn Noord-Sleen. 

1. Iepenjen en mooglike meidielings. 
Greta Vos iepenet de fergadering mei in wurd fan wolkom. Oanwêzich binne 26 persoanen, ynklusyf it 
bestjoer. Ôfberjocht is der fan Henk Kloosterman en de famylje Middelveen. 
Anne Tuiten dielt mei dat de knipselmappen fan Auke v.d. Veen oanbean binne oan Tresoar, mar dy ha gjin 
belangstelling om’t alles no digitaal te finen is. De mappen binne hjir no te besjen. Jo kinne se ek meinimme 
om thús te besjen of om te hâlden. Wy sille se noch in pear kritejûnen dellizze om yn te sjen en de mappen 
dy’t dan noch net meinommen binne, moatte spitiger- nôch fersnipele wurde. 
2. Ferslach fan de fergadering fan 14 april 2016. 
Der binne gjin fragen of opmerkings. 
3. Jierferslach 2016-2017. 
Anne Tuiten stelt fêst dat in feriening, sa as ús krite, net sûnder frijwilligers kin. Hy neamt Roelie Tuiten, Henk 
Kloosterman, Sjouke van der Veen en Johan Vos. Sy krije blommen en in grut applaus fan de oanwêzigen. 
4. Ferslach fan de rekkenopnimmers. 
Mefr. D. Fopma seit, ek út namme fan mefr. F.v.d. Bent, dat alles der kreas útsjocht. Gjin flater te finen. Sy 
stelt út de ponghâlder te ûntlêstigjen. Applaus foar de ponghâlder en de rekkenopnimmers. Mefr. T. Biesma 
wurdt de nije rekken - opnimmer en mefr Fopma wurdt betanke. 
5. Jierferslach fan de ponghâlder. 
Ut de seal komme gjin fragen. De ponghâlder ljochtet ien en oar ta: de kontribúsjes en advertinsjeynkomsten 
binne wat leger as ôfrûne jier en it krantsje is wat djoerder. 
Mar ús leden binne noch lang net ta oan in digitaal kritekrantsje. De leden binne tige bliid mei ús papieren 
kritebledsje. 
6. Bestjoerssaken. 
Fimke v.d. Meulen wurdt op ’e nij keazen as twadde ponghâlder. Applaus en blommen foar Fimke. 
7. Winterskoft 2017-2018. 
Wy moatte rekken hâlde mei ús noch wurkjende leden en kinne sadwaande net alle aktiviteiten op de middei 
hâlde. 
Trije bestjoersleden ha yn De Haule it kabaret “Blikstiender” sjoen. Komt saterdei jûn 30 septimber by ús.  
Leden, as jim wat nijsgjirrichs hearre of sjogge, jou it troch oan it bestjoer. 
8. Wat fierder op it aljemint komt. 
De hear de Vries hat de simmereveneminten yn Fryslân mist. Dy stean altyd yn it junybledsje. 
De hear Biesma: De ledefergadering fan it Frysk Boun om Utens wie ôfrûne april yn Lelystêd. Underskreaune 
en Greta Vos ha ús dêr fertsjintwurdige. Yn 2018 sil dy syn beslach krije yn it Provinsjehûs yn Ljouwert en sil 
nei alle gedachten iepene wurde troch de kommissaris fan de Kening, de entûsjaste supporter fan it Frysk, 
Arno Brok. 
9. Sluten. 
Om 14.45 oere slút Greta de gearkomste. 
Nei’t wy fan de kofje/tee en sûkerbôle mei boerebûter genoaten ha, begjint mefr.Gerrita Otter-Onrust út 
Bilthoven mei de Fryske kwis. 
                                                                                    Anne Tuiten, skriuwer. (Fimke, tank foar dyn help). 


