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Personalia 

Eareleden 

Aafje Miedema - Loonstra. 

Hennie Wiersma - Wiersma 

Lammert Toering 

Theun Ruim 

Bestjoer 
 
Foarsitter: Henk de Boer De Wezeboom 4, 6971  HP  Brummen 
 06-53929111 henkank.deboer48@kpnmail.nl 
 
Skriuwer: Gerrit Stegenga Texandrilaan 49, 7312 HP Apeldoorn, 055-

3556700 fierfanhus.apeldoorn@gmail.com  
 
Skathalder:  fakatuere 
  
 
2e Foarsitter: fakatuere 
 
 
Lid:  Froukje de Wilde – Witteveen  Rentmeesterhof 7, 6961 DB  Eerbeek 
 0313-654859, witwil1940@gmail.com 
 
Lid /ferlotting: Lammert van der Meulen De Parkelaar 11, 7339 JC Ugchelen,  
 055-5341500 

lammervandermeulen@kpnmail.nl 
 
Lid gastfrou: Atsje Roorda - Kooistra  Jacobus Meijlinkstraat 18, 7425 SM Deventer 
 0570-591174 
 

Kritemeilibjen 

 

It Kritemeilibjen wol graach op ‘e hichte hâlden wurde fan sykte, ûngemak, en 

jubileums. Dan kinne wy meilibje troch in tillefoantsje, in kaartsje of in bisite. 

 

Hennie Wiersma Waagmeesterhoeve 509, 7326 RZ  Apeldoorn,  

 055-5337614 

 

Jose Bonder Arbeidstraat 12, 7311 CT Apeldoorn,  

 055- 5223656 

 

Sietske Stegenga Texandrilaan 49, 7312 HP Apeldoorn,  

 055-3556700 

 

By de foto op de foarside: Yn Deinum stiet een sipel op é toer 
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Fan de foarsitter,        Henk de Boer 

De tiid hâldt gjin skoft; it is alwer hjerst en dêrmei it begjin fan ús winterseizoen. Wat in 
simmer hawwe wy hân. Spaansk waar; om te genietsjen koene wy prima yn Nederlân mei 
fakânsje. Mar wol tige waarm somtiden, fûnen jo ek net? En droech! Hjir yn de Achterhoek 
like it lân mear op in steppe dan op gêrs. Mar nei in pear buien reinwetter waarden se al wer 
grien. De natuer wurdt al gau wer better. 
En wat in ellende yn de wrâld. Oerstromingen yn Italië en Pakistân. En dan de oarloch yn 
Oekraïne, spesjale operaasje, sa-as men seit yn Ruslân. Alles is dertroch djoerder wurden; 
foar guon ûnder ús is it dreech om de ‘finansjele eindsjes’ oan-elkoar te knopen. 
 
Ek ûnder de leden fan ús krite is yn de ôfrûne simmer it nedige bard. Wy as bestjoer witte net 
alles, en dat hoegt ek net. Krekt as de ôfrûne jierren is in tal kriteleden weromrûn. Op it stuit 
hawwe wy noch 124 leden.  
By de lêste ledegearkomste hat Theun Ruim oanjûn stopje te wollen mei de organisaasje fan 
it jierlikse kritereiske. Hoewol jierliks? Troch de koroanaperikels is it reiske al inkelde jierren 
net trochgien. Theun hat, mei oaren, dit reiske jierrenlang op priemmen set en organisearre. 
Wy binne him hjir tankber foar. Op de kritemiddei fan septimber hawwe wy Theun betanke 
mei in bosk blommen (foar Wies fansels) en in kadobon. 
 
Us bestjoerslid Bero Postma hat yn it begjin fan dit jier oanjûn dat hy net mear in sit yn it 
bestjoer ynnimme koe. Syn sûnens liet him yn de steek. Dat is fansels tige spitich. Wy 
winskje him en syn famylje sterkte foar de kommende tiid.  
Neist de fakatuere foar ponghâlder is der no dus ek in fakatuere foar twadde foarsitter. 
It is te hoopjen dat dizze beide fakatueres wer ynfold wurde. As dat net slagget, wurdt it tige 
swier foar de krite om fierder te gean. Hoopfol is it dat immen oanbean hat om te helpen. 
Ek de besetting fan de kritemiddei en -jûn is soarglik. It hjoeddeistige ‘lytse’ bestjoer hat help 
nedich op de jûnen. Wa wol? 
 
Ik seach lêstendeis it tillevizjeprogramma ‘Lang de kust’ mei Huub Stapel en Martin 
Hendriksen. Yn dit programma rûnen beide mannen langs de kust yn Fryslân. Under oaren 
de fisksaak yn Surch (Zurich) en de terp fan Hegebeintum waarden besocht. Foral it ferhaal  
oer de heegste terp fan Nederlân en it besyk oan de tsjerke fûn Huub Stapel, mar ik ek, 
nijsgjirrich. Oan de ein fan it ferhaal waarden Huub en Martin meinommen, it Waad op. Dat 
wie in moai stikje Fryslân promoasje. 
 
Fierderop yn dizze Pinne fine jimme it programma foar it kommende winterseizoen. Ik fyn dat 
wy der yn slagge binne en jou der in moaie ynfolling oan. No mar hoopje dat wy net troch 
koroana of oare saken dwerssitten wurde. 

 

 

Slûs Wynjewâlde yn ‘e Turfroute 



Fan de bestjoerstafel       Gerrit Stegenga 
 
Nei de Ledegearkomste op 6 maaie hat it bestjoer in gearkomste hâlden op 2 juny en op 1 
septimber 2022. Yn beide gearkomsten is praat oer it kriteprogramma foar 2022-2023, it feit 
dat Bero Postma it bestjoer ferlitte moat troch sûnens, oer it noch hieltyd net hawwen fan in 
ponghâlder en oer de finânsjes. Wy buorkje stadich efterút. 
Is it moai om sizze te kinnen dat wy it programma foar 2022 – 2023 no klear hawwe. Jimme 
sjogge it hjirûnder, 
Wol wurdt it foar it bestjoer hieltyd dreger om de jûnen en middeis goed ferrinne te litten. Der 
moatte eins 2 minsken by yn it bestjoer. Wa helpt? 
 
It programma foar 2022 – 2023: 
- 12 nov 2022: kritemiddei mei Benny Huisman, yn De Duiker om 13.30 oere; ynrin f.ô. 

13.00;  
- 21 jan 2023: nijjiersbesite yn De Duiker, mei stamppotmiel om 18.00 oere; ynrin f.ô. 17.30;  
- 11 maart 2023: kritemiddei yn Ugchelens Belang; kabaret Noordenbos & Co mei ‘Gjin C te 

heech’. Start programma 14.00 oere; ynrin f.ô. 13.30;  
- 14 april 2023: Algemiene Ledegearkomste yn De Duiker, om 19.00 oere; ynrin f.ô. 18.30 

oere. 
 
It bestjoer sil jimme fia kritebrieven op ‘e hichte hâlde as der mear of oar nijs is. Sjoch ek ris 
op ús Facebookside: ‘frysk selsip fier fan hûs – apeldoorn’. En lit ús witte wat jimme der fan 
fine. Wy hawwe ek in e-mailadres: fierfanhus.apeldoorn@gmail.com. 
 
Saken út it Frysk Boun om Utens 
De Algemiene Ledegearkomste en de Moetings- en Ynspiraasjemiddei wurde hâlden op 
sneon 25 maart 2023 yn Lelystêd. Sagau as der mear ynformaasje oer bekind is, heare 
jimme der fan. 
 
It FboU bestiet yn 2023 100 jier. Dat wurdt fierd op 11 septimber 2023 yn Swol. It folsleine 
programma is noch net bekind, al mei men al sizze dat it tige nijsgjirrich wurdt. As it slagget 
wurdt it Boun ‘Keninklik’. Sagau der mear ynformaasje is, heare jimme der fan. 
 
Yn tarieding op it Jubileumfeest fan takom jier 2023 sil der in Jubileumboek fan it 100 jierrich 

bestean fan it Frysk Boun om Utens útkomme. In boek fol mei ferhalen en tebeksjen op 100 

jier FBoU en mei nammen it sykjen nei in antwurd op de fraach: "Hoe is it yn de frede 

mooglik, dat it FBoU it al 100 jier foarinoar kriget om safolle Friezen om utens te binen oan 

har kulturele eftergrûn - it Frysk-wêzen." Fansels wurdt it boek opfleure mei foto's fan âldsher 

en jongere tiid. 

De redaksje fan dit Jubileumboek wol graach de frije hân ha by it 'oanklaaien' fan dit boek. 

Dêrom wil de redaksje graach witte wa't perfoast gjin tastimming jout om op hokker 

wize dan ek mar mei namme en/of foto yn dit Jubileumboek fermeld wurdt. 

De nammen fan dizze minsken wol de skriuwer fan it Boun graach fan trochkrije - dy 

minsken sille dus net neamd wurde en sichtber wêze. 

As der gjin reaksje fan komt, giet de kommisje der fan út dat elk neamd wurde mei en op 'e 

foto sichtber wêze mei.  

Mei dit skriuwen wolle wy foldwaan oan de rigeljouwing binnen it AVG. 

Reaksjes kinne stjoerd wurde nei de skriuwer fan ús krite fia it e-mailadres: 

‘fierfanhus.apeldoorn@gmail.com’ of op de kritemiddei trochjûn wurde. 

Yn 't foar tige tank foar de muoite. 



Wurkje en libje Jirpels 
 
Hast der miskien al lang nei útsjoen Us mem is gek op pasta 
de leste wurkdei en de vut ús heit hat leaver rys 
mar it is fansels de grutte fraach noch,    myn broer bestelt in pizza 
wat it mei dy as pensjonado wurdt. ús pake fynt soks fiis 
 syn wrald bestiet út jirpels 
It kin dy best wat muoite kostje  der draait it om by him  
faaks jout it dy een leech gefoel syn jirpelskildersmeske   
dat se ’t ek sûnder dy wol rede skylt tinner noch as tin 
do mast wer sykje om in doel.  
 
Miskien komst sykjende ta dingen Op moandei yt er Borgers 
dyst earder noait besykje koest op tiisdei Reade Star 
omdatst de tiid net naamst of krigest op woansdei Opperdoezen 
of omdatst inkeld wurkje woest. op tongersdei Doré 
 op freed dan binne it Bildstar 
De knop moat om, dat silst ûntdekke: op sneon de Nicola’s 
it libben hat ek noch in kear op snein skylt hy Irenes 
nêst wurk, prestaasje en promoasje en Beppe seit : Hawar! 
biedt it bestean safolle mear.     
 In ierpel of een jirpel 
Do wurdst ynienen net oerstallich, der is gjin dei gelyk 
as minske telst noch volop mei. do bliuwst myn Eigenheimer 
Bliuw warber yn dyn frije jirren fol fleur en dynamyk 
en libje op dyn âlde dei.     
 Baukje Wytsma 1946 
Út hoe kinst dat no rymje 
Fan Eize de Boer 
 

 
 

Theun Ruim wurdt betanke foar it jierrenlang organisearjen fan it kritereiske 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Oantekens Algemiene Ledegearkomste 2021 fan it Frysk Selskip “Fier fan Hûs”, 
Apeldoorn op 6 maaie 2022 yn de Duiker, Ugchelen 

 
1. Iepenjen  

Om 19.00 oere iepenet de foarsitter, Henk de Boer, de Algemiene Ledegearkomste oer it jier 
2021 fan it Frysk Selskip "Fier fan Hûs", yn de Duiker te Ugchelen.  
Oanwêzich binne Henk de Boer, foarsitter en ponghâlder (a.i.), en bestjoersleden Bero 
Postma, Froukje de Wilde, Atsje Kooistra en Gerrit Stegenga (skriuwer). 
Bestjoerslid Lammert v.d. Meulen komt faaks wat letter. 
 
Der binne fierder 26 leden, dêrûnder de eareleden Aafje Miedema, Theun Ruim, Lammert 
Toering en Hennie Wiersma. Der binne gjin meldings fan ôfwêzigens. 
De foarsitter is tefreden mei dizze opkomst. Hjirmei is de gearkomste, dy’t giet oer it jier 2021, 
iepene. 
 

2. Fêststellen fan de wurklist 
De wurklist wurdt ûnferoare fêststeld. 
 

3. Meidielings 
Henk de Boer seit dat der dit jier gjin kritereiske komt. Troch de koroaneperikels koe der net 
wat op ‘e priemmen set wurde. Op de fraach oft der noch wol animo is foar in reiske, geane 
ferskate hannen omheech.  
Dan wurde steand de leden betocht dy’t ús yn 2021 ûntfallen binne. 
De oanwêziche eareleden krije in spesjaal wolkom fan de foarsitter. 
Gerrit Stegenga seit dat it Frysk Boun om Utens yn 2023 it 100-jierrich bestean fiere wol mei 
de útjefte fan in fotoboek. Oan de gearkomste wurdt de fraach steld oft der minsken binne dy’t 
perfoarst net yn dit boek werkenber op ‘e foto stean wolle. Dat blykt net in gefal te wêzen. 
Dizze fraach komt ek nochris yn de Pinne en/of de kritebrief te stean. 
 

4. Ynkommen en útgiene stikken 
Der binne gjin ynkommen en útgiene stikken dy’t neamd wurde moatte. 
 

5. Ynfentarisaasje punten fan omfreegjen (sjoch wurklistpunt 14) 
Hjir moat noch efkes op stind wurde. 
 

6. Oantekens fan de Algemiene Ledegearkomste fan 18-09-2021 (oer 2020) 
De oantekens steane yn de lêste Pinne. Gerrit Stegenga makket de opmerking dat der yn punt 
7 sprake is fan in kritejun op 07-03-3030. Dat moat fansels 2020 wêze. Der binne fierders gjin 
fragen of opmerkings oer de oantekens. Se wurde fêststeld mei tank oan de gearstaller. 
 

7. Evaluaasje fan it kritejier 2021 
It wie, neffens de foarsitter, in meager jier. Op 18-09-2021 seagen wy elkoar foar it earst mei 
de ledegearkomste oer 2020. En doe noch ris op 30-10-2021 doe’t it 120-jirrich bestean fan it 
Frysk Selskip ‘Fier fan  Hûs’ fierd wurde koe. Dat waard dien mei meiwurking fan de 
lûkpûdegroep Oostergoo, út Grou. En mear aktiviteiten hawwe der net west yn 2021. 
 

8. Jierferslaggen 
8.1. fan de skriuwer 

Gerrit Stegenga lêst it ferslach foar. Yn de ‘kop’ en de earste rigel wurdt praat oer 2020, 
mar dat moat fansels 2021 wêze. De gearkomste fynt it goed. It jierferslach wurdt 
fêststeld. 

8.2. fan de ponghâlder 
8.2.1. eksploitaasjerekken 2021 

Henk de Boer jout in taljochting op de sifers dy’t yn de gearkomste útdield 
binne. Der binne minder adverteerders en wy hawwe in skraal jier draaid.  



 
 

 

Der wurdt in fraach steld oer de portokosten: binne dy ien kear of struktureel? 
Dat giet oer it ferstjoeren fan de Pinne. Sjochwurklistpun 9. 
It bestjoer wurdt opmerksum makke op de Rabo-klupsupport-aksje; dy kin faaks 
wat opsmite. It bestjoer sil der mei oan ‘e gong. 
Lutske Stienstra seit dat ‘advertentie’s’ net mei ’s, mar oanelkoar skreaun wurde 
moat. De ponghâlder seit (nochris) betterskip ta. 
Fierders binne der gjin fragen oer de ekspoitaasjerekken 

8.2.2. balâns 2022 
De ING-rekken is opsein. Der binne fierders gjin fragen oer de balâns. 

8.3. fan de boekeferkeap 
Froukje de Wilde seit dat de boekeferkeap wer wat op gong komt. De opbringst set gjin 
seaden oan ‘e dyk. Der binne 11 boeken en 1 cd ferkocht. En ek in stikmannich 
bûsboekjes, mar dêr sit gjin fertsjinst yn. It lêste boek fan Hylke Speerstra kin liend 
wurde by Froukje de Wilde. 

8.4. fan it kritemeilibjen 
Hennie Wiersma jout ynsjoch yn it wol en wee fan it kritemeilibjen. Der is net folle 
ynbard, mar wol útgien. It tekoart wurdt oanfolle troch de ponghâlder. 

8.5. fan de kaskommisje 
De kaskommisje, fr. Kooistra en hr. Kingma, hat de boeken neisjoen. Simon Kingma seit 
dat alles dik yn oarder wie. De boekhâlding wurdt presys en helder byhâlden. Fr. 
Kooistra seit dat alles goed útlein is. De kaskommisje stelt de gearkomste út en 
ûnlêstigje it bestjoer foar it fierde bewâld oer 2021. De gearkomste nimt dit oer. 
 

9. Konsept begrutting 2022 
Henk de Boer jout taljochting. Eins soe de begrutting oer 2023 gean moatte, mar it giet al 
jierren sa as it no giet.  De portokosten foar de Pinne sille noch opnommen wurde yn de 
begrutting 2022 by Administratie. Der binne gjin fragen oer de begrutting. 
Henk Sprietsma seit dat er in protte positieve opmerkings krijt oer de nije Pinne. 
Hjirmei wurdt de begrutting fêststeld. 
 

10. Beneaming nij lid kaskommisje 
Fr. Kooistra is ôftredend. Sy wurdt betanke foar har wurk. Reservelid Johan Nieuwland wurdt 
no kaskommisjelid neist Simon Kingma  As reserve biedt Lammert Toering him oan. Dêrmei is 
de kommisje wer kompleet. 
 

11. Bestjoersferkiezing 
11.1. Ponghâlder 

It bestjoer is der noch net yn slagge en fyn in nije ponghâlder. Henk de Boer seit dat dit 
it lêste jier is dat hy it docht. Yn 2023 moat der in nijen-ien wêze; oars hâldt it op foar 
de krite, want in ponghâlder is needsaaklik. 

11.2. Lammert v.d. Meulen is ôftredend. Hy hat oanjûn noch wol trochgean te wollen, mar 
net alles dwaan te kinnen.  De gearkomste hat hjir begrip foar en fynt dat Lammert wol 
trochgean kin. 
 

12. Earje en wurdearje 
Der wurde dit kear gjin spjildsjes útgûn. 
 

13. Wurklist 2022 - 2023 
Henk de Boer seit dat it dreech is om wat te finen. De koaren en toanielploegen binne noch 
mar krekt wer oan ‘e gong. Boppedat fleane de prizen omheech en ek de reiskosten. 
Op dit stuit steane de ûndersteane saken op ‘e priemmen: 
- 21-09-2022 yn de Duiker: kritemiddei mei kontaktpersoanen; neitiid bingo of wat oars; 
- 29-10 of 05-11-2022 yn Ugchelens Belang: kritemidden of -jûn;  
- 14-01-2023 yn de Duiker: nijjiersbesite mei stamppot-iten 
- 11-03-2023 yn Ugchelens Belang: kritemiddei  of -jûn mei in selskip; 



 
 

 

- 14-04-2023 yn de Duiker: Algemiene Ledegearkomste oer 2022; 
- yn maaie 2023: faaks in reiske. 
 

14. Omfreegjen. 
Theun Ruim seit dat er eins wol ophâlde wol as foarsitter fan de reiskommisje. De fraach is oft 
der immen is dy’t dit oernimme wol. Op it stuit komt der gjin reaksje út de gearkomste. It 
bestjoer sil der mei oan ‘e gong. 
Henk de Boer tanket Theun foar alle jierren dy’t hy yn de reiskommisje sit hân hat en foar alle 
wurk dat der mei gearhinget. It wiene altyd hiele moaie reiskes. 
 

15. Sluten 
De foarsitter freget om de siden mei sifers net slingerje te litten. Dan seit er eltsenien tank foar 
it kommen en de ynbring. Hy hopet op in goed nei kritejier en slút de gearkomste.  
 

 
maaie 2022 
Gerrit Stegenga 
 
 
 

Kritemiddei 12 novimber 

 

Op sneon, 12 novimber sil Bennie Huisman by ús optrede. Bennie is in ‘âlde 

bekende’, dy’t yn it ferline al in pear kear by ús west hat. Hy makket muzyk, 

sjongt en docht wat sketskes. 

It optreden fan Bennie begjint om 13.30 oere yn de Duiker te Ugchelen. De seal 

is iepen om 13.00 oere. De tagongspriis is € 15,- foar leden en € 17,50 foar net-

leden. 

It bestjoer ferwachtet jimme allegearre. 

 

Net stinne, mar der hinne! 

 
 

Krite meilibjen 
 
Op freed 4 febrewaris is ferstoarn mevrouw R.Y. van der Biezen-Strikwerda 
De hear T. de Boer út Vaassen is ferstoarn op woansdei 30 maart.  
Ûs lid Leo ter Steeg is ferstoarn op woansdei 21 septimber. Hy is berne yn Silvolde, en wie 87 jier 

ald.  

Se sille tige mist wurde. Wy libje mei mei harren sibben en freonen 

 



Ynformaasje fan de boeketafel      Froukje de Wilde 
 
Ik ha trije âlde speciale boeken krigen en hjiroer yn it koart wat ynformaasje . 
 
*  “IDUNA” Fryske Rîm end Unrîm. 
-Upmakke end samle fon Harmen Zylstra.  In útjefte fan 1849 en printe to Liowerd-. 
Ik sit yn dit oait sa’n moai boekje, no brûn en kwetsbaar, te sneupen.  
Wat opfâlt dat ús Fryske taal knap feroare is. As foarbyld ek  ien complet fan:  
 EN SIMMERJOND 
Liave jondtid inna simmer! 
Whet forhugje w’ûs in dy! 
Us forbilding is den jimmer  
like nuflik, like ny! 
 
 * “IT JUBELJIER” fen S. Kloosterman 1927 
Simke Kloosterman Twizel 1876 - Ljouwert 1938. Sy wie skriuwster en dichter en de earste 
frou die in roman yn it Frysk skreaun hat. It Jubeljier is in histoaryske roman en it ferhaal 
spilet yn de Frânske tiid. Sy kin der moai oer fertelle en sfear oproppe.   
Neffens Ph. H. Breuker boeit it boek troch de natuerbeskriuwings, mar de histoaryske 
foarstelling is net altyd korrekt. 
 

 
afbylding fan de earste printinge 

 
*  “DE NIJBOER FAN LYCKLAMASTATE” fan Abe Brouwer. It is de twadde printinge yn 
1947. De skriuwer kinne wy ek fan it boek “De gouden swipe. 
 
Dizze trije boeken kinne jo besjen en keapje op ús kritemiddei, mar dan wol tiige foarsichtich 
wêze!!! 
 
 Op in tegel yn it treinstasjon yn Louwert stiet:  “Minsken wolle ornaris wêze whêr’t se net 
binne”.  
 
Dit tema fine jo ek yn it nije bûsboekje “Lân fan winks en dreamen” mei mear dan 50 
sechjes en in gedicht .                

 
De priis fan it bûsboekje is € 8,28 



AFKE         Lutske Stienstra 
 
 
Yn’e tiid dat ik krekt út’e hûs wie kaam ik in kear bij ús beppe. Se gie nei de kast en helle der 
trije dingen foar mij út: in beker, in foarke en in geboarteleppel. De beker wie fan de 
Koninklijke Plateelbakkerij út Gouda. De foarke hie trije tinen en de leppel hie in opskrift: 
1814 Den 4 September is Geboren Afke Willems Hijlarides. Dat wie de beppe fan ús beppe 
dy’t fan Peinjum kaam. 
    In achterneef fan ús mem, Carel Bouma (syn foarfear wie yn de Franske tiid dizkant út 
kommen, fandaar dy C), hie in hobby fan genealogy en yn syn wurk oer ús famylje komme 
altyd wer deselde nammen foar: Pier, Klaas, Lieuwe, Riemke, Idske en Gryt bijgelyks. 
   Eartiids wie it ferneamen noch gewoan. Optheden ha wij trije soarten fan nammen. Út ’e 
famylje, wylde nammen en hûnenammen. Wylde nammen komme net út ’e famylje, mar 
binne gewoan, lykas Hessel en Hiske. Hûnenammen komme meast fan fierrens, leafst mei 
syn trijen.  
   Dit sjocht men net faak:  
 
 
 
 
                                 
 
 
     
 
 
 
 Hoe kaam beppe oan dy leppel, want sij hiet fan Riemke en net fan Afke. Dat wie omdat 
Afke oerbleaun wie. Sokken wienen der in soad yn’e famylje trouwens. Bij beppe hie it net 
folle skeeld as sij ek, sij wie 31 doe’t se troude. 
     Afke kaam troch de tiid as partikulier ferpleechster. Sij wie op alderhande plakken, se hat 
ek wurke bij grutte lju hjir yn Gelderlân. Doedestiids wie der noch gjin AOW dus sij moest 
sels foar har âlde dei soargje. Goed op de sinten passe. As sij nei har heit en mem gie, earst 
mei de trein nei Ljouwert, dan rûn sij fierder nei Feinsum. Dat skeelde in pear sinten foar de 
trein, it Dokkumer lokaaltsje. Doe’t sij stoar hie se de himden noch dy’t se út’e hûs wei 
meikrigen hie. 
    Doe’t Afke de pinsjoenleeftyd hie kocht sij in lijfrente en kaam te wenjen yn Huize 
Mooiland te Renkum. Dêr hat se de slach om Arnhem noch belibbe. Út en troch kaam se bij 
beppe útfanhûs.  
    Op in kear gienen se nei Ljouwert. Nei it winkeljen (sa need sil dat net gien west ha) 
soenen se even oan bij hun suster yn de Bildtsestraat. Dy suster wie al thús, mar se liet hun 
der net yn. Dat beppe en Afke wer nei de bus. 
    Healwei Hallum, yn Stiens dus, sei Afke sij woe út ’e bus. Notaris Sloterdijk wie de 
bedoeling. Beppe moest bûten wachtsje. Eintsjebeslút wie it net handich fan de suster út ’e 
Bildtsetraat, want Afke hie noch omtrint in heale ton op it boekje te stean doe’t se stoar. Har 
naaidoas stiet bij mij te pronk, mei de beker, de foarke en de geboarteleppel fan Afke 
Willems Hijlarides. 
                                                                                  
                                              

 



ALGEMENE GEHEEL ONTHOUDERS VOETBAL VERENIGING:  A.G.O.V.V.  

Ingestuurd door Anne Feenstra 

 

                    .         

 

Prinsipiële minsken hawwe net altyd begryp foar de stânpunten fan in oar. Sy tinke dat 

allinne harren opfetting de iennige goede is en soms hawwe sy ek foaroardielen. Neffens ús 

heit wiene de measte fuotballers sûplappen en hy neamde dan by “Heerenveen” en 

“v.v.Gorredijk”, de favorite klups fan ús Auke en my, in pear nammen fan spilers, dy’t yndied 

net yn in  gleske bier spuiden. Foar de neibesteanden sil ik mar gjin nammen neame.                                                                                                                                                                        

Us heit hie ien útsûndering: A.G.O.V.V. Dêr profitearre ús Auke fan, want hy hat op 18 juny 

1949 mei ús heit nei de wedstriid Heerenveen – AGOVV (1-3) om it Nederlânsk 

kampioenskip  west. Neffens ús heit hie Auke doe allinne mar each foar manlju mei sigaren: 

“Meneer, mag ik het sigarenbandje?“                                                                                                    

Drankmisbrûk en de gefolgen derfan by sportwedstriden op snein brochten inkele leden fan 

in Apeldoorns gehielûnthâlders sjongkoar der ta om in fuotbalferiening , al lyksa foar 

gehielûnthâlders, op te rjochtsjen.                                                                                                                                                                                           

De klup begûn onder de namme AGOSV, Apeldoornse Geheel Onthouders 

Voetbalvereniging Steeds Voorwaarts. Inkele jierren letter waard de betsjutting fan de letters 

AGOVV: Algemene Geheel Onthouders Voetbal Vereniging. Omdat alle leden lid wiene fan 

de “blauwe knoop” waard keazen foar in blau shirt. Yn 1921 waard de betsjutting fan de 

letters feroare yn Algemeen Gezamenlijk Oefenen Voert Verder, omdat it wurd 

gehielûnthâlders it net te hanthavenjen wie. Foar ús heit bleau it de namme mei de “Geheel 

Onthouders”. It iennige dat oerbleau wie it blauwe shirt en dat is hjoed-de-dei noch 

sa.                                                                                                                                                                        

Yn it seizoen 1948-1949 waard AGOVV kampioen fan de “Eerste Klasse Oost” en 

Heerenveen, mei Abe Lenstra, kampioen van de “Eerste Klasse Noord” en sy spilen yn de 

neikompetysje om it Nederlânsk Kampioenskip” tsjininoar. Noait wiene der mear taskôgers 

op “Berg en Bos” (2) as by de wedstriid AGOVV – Heerenveen op 10 april 1949: 25000 (3). 

Utslach: 3-1 foar  AGOVV                                                    

Doe’t ik teammanager wie by de jeugd fan “FC Groningen” ha ik ek twa kear op “Berg en 

Bos”, tich-teby de Apenheul, west. Wat leit it fjild dêr prachtich tusken de beammen en de 

moaie tribune, dy ’t ûnder “Monumintensoarch” falt, is in juwieltsje. Fansels kaam it praatsje 

yn de bestjoerskeamer efkes op ús heit. Ik wit net oft it dêrtroch kaam, mar ik ha nergens 

sokke waarmere ûntfangsten hân as dêr. 



 

 

 



 

 

Gearkomste mei kontaktpersoanen op 21 septimber 2022  Gerrit Stegenga 
 
Oanwêzich 
Bestjoer FfH: Henk de Boer (foarsitter), Atsje Roorda (ek kontaktpersoan), Lammert v.d. 
Meulen (ek kontaktpersoan), Froukje de Wilde en Gerrit Stegenga (skriuwer); 
Kontaktpersoanen: Lammert Toering, Johan Nieuwland, Henk Sprietsma, Sietske Stegenga. 
Leden: 13 leden binne oanwêzich. 
 
Ofwêzich 
Bestjoer FfH: - 
Kontaktpersoanen: fr. Groeneveld (mk), fr. Runia, dhr. Kooistra, fr. de Boer-Holwerda,. 
 
Ofberjocht foar de kritemiddei: fr. Stienstra, fam. Kingma, fr. Boomsma. 
 
Iepenjen 
De foarsitter iepenet mei in wolkom, spesjaal foar de 4 eareleden, dhr. Toering, dhr. Ruim, fr. 
Wiersma en fr. Miedema. 
 
Ut de kontaktpersoanen: 

- Henk Sprietsma fynt dat it kontakt hjoeddedei faak beheind bliuwt ta in praatsje by de 
doar. Dat is tige spitich. 

- Aafje Miedema seit dat sy lêsten skille is troch har kontaktpersoan, dy’t frege hoe it 
gong. Sy stelt dit tige op priis. 
 

Meidielings 
- Bero Postma hâldt op mei syn sit yn it bestjoer en as kontaktpersoan. Dêrom wurdt it 

bestjoerstal stadich-oan lytser. De beminsking fan de kritemiddeis en -jûn wurdt 
dreger. Faaks kin der stipe komme út de leden. 

- Der is noch net in nije ponghâlder, mar der is wol help tasein. Ynkoarten wurdt hjir 
fierder oer praat. 

- Omt Theun Ruim op de ledegearkomste oanjûn hat te stopjen mei de organisaasje 
fan it kritereiske, wurdt no ôfskie fan him nommen yn dizze funksje. Dat bart mei in 
blomke foar Wies, in kadobon foar himsels en applaus fan de gearkomste. 

- De nije Pinne komt begjin oktober út. De ledekaarten kinne dan mei de Pinne útsutele 
wurde. 

- Johan Nieuwland seit dat fr. Tine Westra ferhuze is; der is gjin nij adres bekind. 
Lammert Toering hat hjir wol gegevens oer en sil dat Gerrit Stegenga trochjaan. 

- Theun Ruim fynt is spitich dat ferhuzingen faak net trochjûn wurde. Dat is sa, mar der 
kinne wy neat oan dwaan, seit de foarsitter. 

- Froukje de Wilde hat 2 boeken te keap.  
- Aafje Miedema freget oft der dit jier noch in kritereiske komt? Dat is net it gefal. Faaks 

yn it nije jier, mar dan moatte der wol genôch minsken meigean. 
 

Slúting 
Omt der neat mear te besprekken is, slút de foarsitter de gearkomste. 
 



In list fan de boeken d´t op ús krite middei te keap binne.   Froukje de Wilde 

 

Rink van der Velde (ferskate boeken) - No sà - Pake Sytse - Smoarge grûn - Foroaring fan 
lucht -  Minsken is raar guod -  Om utens 
Ype Poortinga - Och myn leave jonge 
P. Folkertsma - Jan, de spulweinjonge 
Piter Terpstra - Kom oer wetter 
Sietse de Vries - Kûgels foar Kant 
Theun de Vries - Paden fan it ferline 
Hylke Speerstra - Yn de boer syn tiis 
Klaas de Jong/oersetting D.A. Tamminga - De Blomkoalkening 
D.A. Tamminga - De boumaster fan de Aldehou 
Froukje Annema-Noordenbos - In kop fol bylden en oare ferhalen 
Klaas Uilkema - Bylden fan it greidebedriuw yn Fryslân om 1918 hinne 
Meindert Bylsma - Allegearre snie (speurdersroman) 
Aggi van der Meer - Lytse roman fan Jon Fels 
T. Riemersma - De Mon sûnder gesicht 
Hylkje Goïnga - Tsien fan Hylkje 
Jikke Olivier - Skuld 
Johan Veenstra - Een brogge van glas 
Jules Verne/oerset troch Syt Bakker-Palma - In reis nei de moanne 
Elske Hindriks - In kop as in almenak 
Freddy Scheltema - De reüny  
P. Wybenga - mei de rêch tsjin de muorre 
Ferdinang de Jong - It dak fan de wrâld 
Elske Peanstra - Elske din datter (debút roman) 
KFFB tachtich jier - It achtslaan wurdich (acht ferhalen 
Jaap van Kammen - It ferline oerwûn 
 
R.J. Wielinga - Langs stinsen, states en andere voorname huizen in Friesland   
Dr. Regn. Steensma - Langs de oude Friese kerken 
Het Jabikspaad -  wandel en fietsroute van St Jac-Jacobiparochie naar Hasselt 
Pieter Breuker - Met de Friese slag 
S.J. van der Molen - Langs Frieslands oude boerderijen 
Arjan Hut/Elizabeth Hietkamp - Taalgids Friesland 
Afuk/Elsevier - Fries Kramers Woordenboek 
Regn. Steensma - Het Friese Kerkinterieur Geloof, dood en adel in monumentale beeldtaal 
bv Friese Pers -  It Fryske Gea/Het Friese Landschap 
Fries Museum - Ferhale boek/ferhaal fan fryslân 
Stephen Moss - Het roodborstje (biografie) 
 
Op de boeketafel lizze noch mear  moaie boeken dan hjir boppe beskreaun binne. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desimber 

1 2 
En net allinne yn ‘e nacht En iisbanen binn’ iepen 
Mar ek oerdei is’t tsjuster Dus no mar lekker ride 
‘tis goar en mistich: Sinteklaas.. In bytsje snie mei der wol by 
Rekket it paad hast bjuster! En foar de bern in slide 
Earst is it noch wat kwakkeljen En as it dan tsjin Krysttyd rint 
Dan is der kjeld en froast Dan binn’ de measten frij 
De redens wurde slipe Earst efkes nei de tjerketsjinst 
Soms for it hiele kroast Dan in hurdriderij 

 

 3 
 Sa giet mei earnst en wille 
 It alde ier foarby 

 S. Huitema-Rijpma 

 

Boerestân 
 
Is it in treast foar no as ik sis, dat it der mei de boerestân earder ek wolris min foarstien hat. 
Dit blykt út dit sitaat: Sa run 1860 glieden in stikmannich jierren foarby mei hâlden, kearen en 
skreppen. De tiden bleauwen min en it lân brocht in skyntsje op en de iene boer nei de oare 
moast boelguodzje en ophâlde. It lân fan gâns grutte pleatsen waard yn perseeltjes ferkocht. 
 
 
 

Nochteren Keal 
 
Feekeapman tsjin nochter keal, dat ferkocht wurdt foar de slacht: 
“No noch yn ’t strie, dan op wei nei’t abattoir en moarn leist te sudderjen yn’e fetpanne. 
’t Libben is fol ferrassingen en de grutste ferassing is de dea…” 
 
 
 
Foar yn it bûsboekje 

12 november 2022:   Kritemiddei om 13.30 oere mei Benny Huisman, yn De Duiker  
21 januari 2023:   Nijjiersbesite om 18.00 oere yn De Duiker, mei stamppotmiel nei 
11 maart 2023: Kritemiddei 14.00 oere yn Ugchelens Belang; kabaret Noordenbos &   

Co mei ‘Gjin C te heech’.  
14 april 2023:   Algemiene Ledegearkomste yn De Duiker, om 19.00 oere 
25 maart 2023:     Algemiene Ledegearkomste en de Moetings- en Ynspiraasjemiddei 

fan it Frysk Boun om Utens, yn Lelystêd. 
11 septimber 2023:  Feest 100 jierig bestean fan it FBoU yn Swol. 

 
Op alle gearkomsten fan ús krite geane de doarren in heal oere yn’t foar iepen 
 
 
 

 



Kontakt  persoanen 

Dhr J. Nieuwland 2e Johannesstraat 19, 7331 CE  Apeldoorn,  

 055-5332130  

Mefr. F. Runia  Van Haersma de Withlaan 7, 7316 CX Apeldoorn, 

 055- 578846  

Dhr. L. van der Meulen De Parkelaar 11, 7339 JC Ugchelen,  

 055-5341500 

Dhr. H.E. Sprietsma Loolaan 41/88, 7314 AD  Apeldoorn,  

 055-3670068 

Mefr. S. Stegenga – Schilstra Texandrilaan 49, 7312 HP Apeldoorn 

 055-3556700 

Dhr. L. Toering Wim Helderlaan 13, 7334 CR  Apeldoorn,  

 055 5338734 

Dhr. J.W. Kooistra Pachtersveld 111, 7327 CS  Apeldoorn,   

 055-5421259  

Mefr. A. de Boer – Holwerda Lindelaan 22 , 7391 JZ  Twello,  

 0571-273036 

Mefr. T. Groeneveld – Faber Sleperserf 25, 6961 JS  Eerbeek,  

 0313-653010 

Dhr. G. Beldman Het Have 12, 7232 DT Zutphen, 

 0575-525504 

Mefr. A. Roorda – Kooistra Jacob Meijlinkstraat 18, 7425 SM  Deventer,  

 0570-591174 

 

 

 

Ut ‘e Pinne is it ferieningsblêd fan it Frysk Selskip Fier fan Hûs Apeldoorn 
 

Utjefte:  Frysk Selskip “Fier fân Hûs” Apeldoorn,  55e  jiergong nûmer 2 april 2022 

Redaksje: Henk de Boer, De Wezeboom 4, 6971 HP Brummen, 06-53929111 

henkank.deboer48@kpnmail.nl  

 

Lidmaatskip 

Frysk selskip “Fier fân Hûs” Apeldoorn 

Ynlage foar in jier € 15,00 

Betankje alline skriftelik en foar 1 novimber by de skriuwer. Op 1 novimber wurdt it 

lidmaatskip automatysk mei in jier ferlinge. 

Kontribúsje betelje op NL67 RABO 0303 3512 17  o.n.f. Fier fan Hûs Brummen    

(It ledejild kin allinne mar oermakke wurde op de RABO rekken! De ING rekken is opsein) 
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