
 

 

 
 
 
KRITEBRIEF SEPTIMBER 2021 
 
 
Fan de bestjoerstafel 

De ledegearkomste oer it jier 2020 is op 18-09-2021 hâlden yn De Duiker te Ugchelen. 
Der wienen 29 bestjoers- eare- en ‘gewoane’ leden. It wie in tige gesellige middei. De 
oantekens steane earne oars yn dizze kritebrief. Dêr fine jimme ek de datums foar de 
aktiviteiten yn 2021 – 2022 sa as dy no bekend binne. 

 

De krite hat noch hyltied yn nije ponghâlder nedich. Henk de Boer docht dit der no by, 
mar dat kin eins net sa bliuwe. Wa wol…..? 

 
 
Fan It Frysk Boun om Utens 

It Boun hâldt op 09-10-2021 de Algemiene Ledegearkomste. Ut namme fan út krite sille 
Henk de Boer en Bero Postma nei dizze gearkomste, mar ek oaren binne tige wolkom. 
Nei de gearkomste en de luns is de Moetings- en Ynspiraasjemiddei, dêr’t Lutz Jacobi, 
foarsitter fan de Waddenferiening as ynlieder sprekke sil. 
Om 15.00 oer begjint it teaterbarren ‘Myn Skip’ troch teaterselskip Age Veldboom. De 
dei kin ôfsluten wurde mei iten. 
 
Wa’t (in part fan) dizze dei meimeitsje wol, moat him/har opjaan by de skriuwer fan it  
FBoU: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl, sa gau mooglik, mar foar 30 septimber - jou 
dúdlik oan mei hoefolle minsken as jo  
• nei de AG komme. Oan de AG binne gjin kosten ferbûn. 

• tusken de middei lunsje wolle yn de Reinbôge-tsjerke - € 10,00 p.p. – spesjale dieet-
winsken (tink bygelyks oan glute-frije breadsjes – molke of sûpe en sa) trochjaan; de 
kosten wurde by de yntree fan de AG betelle by de ponghâlder fan it Boun. 

• de Moetings- en Ynspiraasjemiddei mei Lutz Jacobi, direkteur fan de 
Waddenferiening bywenje wolle - gjin kosten oan ferbûn;  

• it teaterprogramma meimeitsje wolle – yntree: € 5,00 kriteleden / € 10,00 net-
kriteleden, te beteljen by de ponghâlder fan de krite Hurderwyk. 

 
Yn ferbân mei de rigeljouwing oangeande COVID19 (koroana) fanút de oerheid 
freegje wy fan al ús gasten dat sy by de yngong in bewiis fan faksinaasje of 
negative test (fan noch gjin 24 oeren âld) sjen litte kinne. It bestjoer fan it FBoU en 
fan de krite hope, dat elk syn/har eigen ferantwurdlikheid nimt en by klachten thús 
bliuwt. 

 
 
Kritemeilibjen 

Op 8 augustus 2021 is ferstoarn ús kritelid fr. Frankje Onstenk-Boonstra yn de âldens 
fan 92 jier.It kritemeilibjen hat in blyk fan meilibjen stjoerd nei de sibben. Wy winskje 
harren in protte sterkte ta om om te gean mei in leech plak. 

 
 



 

 

Kritemiddei 30 oktober 
Op sneontemiddei, 30 oktober, sil trekharmonicaclub Oostergo út Grou foar út optrede 
yn Ugchelens Belang. Wy begjinne om 14.00 oere mei it programma en de seal is iepen 
fanôf 13.00 oere. 
De yntree is sa-as gewoanlik € 15,- foar leden en € 17.50 foar net-leden. 
As der genôch belangstelling foar is, wolle wy om 17.00 oere ‘mei-inoar ite’ organisearje. 
As jo mei ite wolle, jou jo dan op by skriuwer Gerrit Stegenga (till. 0553556700 of fia de 
e-mail: fierfanhus.apeldoorn@gmail.com. Graach foar 18 oktober. 
Jo krije dan sa gau mooglik berjocht oft it trochgiet en sa ja, yn hokker foarm. 
 

Tjerketsjinst 
Op de gearkomste is de datum 03-10 neamd, mar dat is feroare! As de tsjerketsjinst wol 
trochgiet, wêr en hoe let, krije jimme berjocht, mar wy geane der no fan út dat der dit jier gjin 
Fryske tsjerketsjinst wêze sil.’ 
 
 
Frysk bûsboekje 

It tema fan it busboekje is yn 2022 ‘Rômte’; de priis fan it boekje is € 7,50. 
It boekje is te bestellen by Froukje de Wilde, telefoan 0313 654859 of fia e-mail: 
witwil1940@gmail.com (graach mei fermelding fan jimme namme en adres). 
Ik kin dan besykje om op de Kritemiddei 30 oktober de bûsboekjes mei te nimmen. 
Froukje de Wilde 
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Hjirûnder fine jimme de oantekens fan de ledegearkomste fan 18-09-2021 
 
 

Oantekens Algemiene Ledegearkomste Frysk Selskip “Fier fan Hûs”, Apeldoorn 
op 18 septimber 2021 yn de Duiker, Ugchelen 

 
1. Iepenjen  

Om 13.45 oere iepenet de foarsitter, Henk de Boer, de Algemiene Ledegearkomste 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 hat ôfberjocht dien yn ferbân mei syn sûnens. 
 
Der binne fierder 24 leden, dêrûnder de eareleden Aafje Miedema, Hennie Wiersma en 
Lammert Toering. 
Ofberjocht is kommen fan de leden fr. Groeneveld, hr. en fr. de Jong, hr. en fr. Klaver en 
fr. Huisman.  
De foarsitter is wol bliid mei dizze opkomst. Trochdat de minsken wat ferspraad sitte (1½ 
meter ôfstân) liket de seal moai fol. Hy is tige bliid dat wy wer byinoar komme meie en 
kinne. 
Dan wurde steand de leden betocht dy’t ús yn 2020 ûntfallen binne. 
Hjirmei is de gearkomste, dy’t giet oer it jier 2020, iepene. 
 

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

3. Meidielings 
Gerrit Stegenga makket melding fan de Algemiene Ledegearkomste fan it Frysk Boun 
om Utens, dy’t 9 oktober hâlden wurdt yn Hurderwyk. De middeis is de Moetings- en 
Ynspiraasjemiddei, dêr’t Lutz Jacobi sprekke sil. Dêrnei is der in optreden fan it Selskip 
Age Veldboom mei de foarstelling ‘Myn Skip’. Minsken dy’t hjir hinne wolle, kinne harren 
efkes melde by Gerrit foar mear ynformaasje. De ynfo komt lykwols ek yn de kommende 
kritebrief. 
 

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 30-09-2020 
Gerrit Stegenga lêst it hiele ferslach foar. Yn de Pinne fan desimber 2020 hat in 
ferkoarte ferzje stien. Der binne gjin fragen oer de oantekens. 
 

7. Evaluaasje fan it kritejier 2020 
Yn 2020 binne alllinnich de nijjiersbesite op 10-01-2020 en de kritejûn fan 07-03-3030 
trochgien. Dêrnei kaam de ‘lockdown’. Op 30-09-2020 wie de ledegearkomste oer 2019. 
De foarsitter seit te hoopjen dat wy dit seizoen wat mear dwaan kinne en meie. 
 

8. Jierferslaggen 
8.1. fan de skriuwer 

It jierferslach stie yn de Pinne fan septimber 2021. De gearkomste hat gjin ferlet 
fan it foarlêzen en fynt it goed. It jierferslach wurde fêststeld. 

8.2. fan de ponghâlder 



 

 

8.2.1. eksploitaasjerekken 2020 
Henk de Boer jout in taljochting op de sifers dy’t yn de gearkomste útdield 
binne. Hy seit dat de ING-rekken opsein wurde sil, mar dat dy no noch 
brûkt wurdt troch de adverteerders en guon dy’t de kontribúsje noch net 
betelle hawwe. Ek de ûngefallenfersekering is opsein. Der is gjin toaniel- 
en skotsploech mear; dêrom hoecht ek de fersekering net mear. 
Lutske Stienstra merkt op dat ‘advertentie’s’ en ‘consumptie’s’ net mei ’s, 
mar oanelkoar skreaun wurde moat. De ponghâlder seit betterskip ta. 
Fierders binne der gjin fragen oer de ekspoitaasjerekken 

8.2.2. balâns 2020 
Der binne gjin fragen oer de balâns. 

8.3. fan de boekeferkeap 
Sawol Froukje de Wilde as Sjoerd de Glee hawwe neat te melden oer 
boekeferkeap. 

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 kin oanfolle wurde troch de ponghâlder. Hennie 
seit dat besite net altyd mear kin, mar in kaartsje wol. 

8.5. fan de kaskommisje 
De kaskommisje, hr. Sprietsma en fr. Kooistra, hat de boeken neisjoen. Henk 
Sprietsma seit dat se alles dik yn oarder fûn hawwe. Hy is tige wiis mei de nije 
opset en jout ek tagelyk mar in kompliment oer de nije útfiering fan De Pinne. De 
kaskommisje stelt de gearkomste út en ûnlêstigje it bestjoer foar it fierde bewâld 
oer 2020. De gearkomste nimt dit oer. 
 

9. Konsept begrutting 2021 
Henk de Boer jout taljochting. De kosten foar De Pinne binne nei ûnderen gien. Dat komt 
omt er noch mar 2 Pinnes it jier útkomme, mar ek de drukkosten binne goedkeaper; 
Henk de Boer doch opmaak. Lutske Stienstra set sa nedich stikken út it Nederlânsk oer 
yn it Frysk. Der binne gjin fragen oer de begrutting. 
Johan Nieuwland seit dat ‘begrutting’ eins wêze moat ‘opeenstapeling van 
onzekerheden’. Hjirmei wurdt de begrutting fêststeld. 
 

10. Beneaming nij lid kaskommisje 
Henk Sprietsma is ôftredend. Hy wurdt betanke foar syn wurk. As nij lid neist fr. Kooistra 
biedt Simon Kingma him oan. Johan Nieuwland wurdt reservelid. Dêrmei is de kommisje 
kompleet. 
 

11. Bestjoersferkiezing 
11.1. Ponghâlder 

Der is noch gjin nije ponghâlder. Henk de Boer is der noch mei dwaande, mar ek 
de gearkomste moat meitinke! 

11.2. Skriuwer 
Gerrit Stegenga is ôftredend. Dat komt omt net de persoan, mar de funksje 
liedend is yn it roaster fan ôfgean. Gerrit hat him reeferklearre en gean noch in 
termyn troch. De gearkomste giet hjir mei akkoord. 

11.3. Werkiezing Froukje de Wilde 
Foar har jild itselde as foar Gerrit Stegenga; ek har sit yn it bestjoer is ôfgeand. 
Froukje wol noch wol in termyn trochgean. De gearkomste nimt it útstel fan it 
bestjoer oer om har op ‘e nei te beneamen. 
 

12. Earje en wurdearje 
Fr. Oosterhoff kriget in spjildsje foar har 40 jierrich lidmaatskip. Ek fr. Lenstra is (mear 
as) 40 jier lid. Lammert v.d. Meulen sil frege wurde en bring har it spjildsje. Der is ek in 
spjildsje foar Atsje Roorda; sy is al 60 jier lid – earst fan de krite Dimter en dêrnei fan de 



 

 

krite Apeldoorn. 
 

13. Wurklist 2021 – 2022 
Op dit stuit steane de ûndersteane saken op ‘e priemmen: 
- 03-10-2021: Tsjerketsjinst yn de Fryske taal yn de Kapel de Hoog Soeren om 17.00 
oere; foargonger hr. Egbert Fokkema; 
- 09-10-2021: Algemiene Ledegearkomste fan It Frysk Boun om Utens, dêrnei de 
Moetings- en Ynspiraasjemiddei yn Hurderwyk (Reinbôgetsjerke) mei Lutz Jacobi en 
dêrnei selsip Age Veldboom mei ‘Myn Skip’; 
- 30-10-2021: Fiering 120 jier Fier fan Hûs yn Ugchelens Belang, mei in optreden fan de 
trekharmonicaklub Oostergo. Faaks kin nei de middei ek iten wurde. De mooglikheden 
wurde noch ûndersocht; 
- 08-01-2022: Nijjiersbesite yn Ugchelens Belang; 
- 05 of 12-03-2022: kritejûn yn Ugchelens Belang dy’t noch mei kabaret of toaniel ynfolle 
wurde moat; 
- 15-04-2022: Ledegearkomste yn De Duiker; 
- maaie 2022: Kritereiske? Theun Ruim wol wol trochgean mei de organisaasje, as der 
noch ien by komt yn de kommisje. Henk Sprietsma wol meidwaan. Theun en Henk sille 
de mooglikheden ûndersykje. 
 
De Pinne komt út yn maart 2022; kopij is wolkom. Dat hoecht perfoarst net yn it Frysk, 
want Lutske Stienstra kin it oersette. Henk de Boer seit dat alle adverteerders bleaun 
binne. De nije útfiering fan De Pinne falt yn ‘e smaak. 
Neist De Pinne komme der kritebrieven. Dy geane foar it grutste part fia de mail. Mei in 
kritebrief kin it bestjoer de aktualiteit better fêsthâlde. 
 

14. Omfreegjen. 
Henk Sprietsma fertelt dat hy it wurk fan Henk v.d. Meulen oernommen hat. 
Froukje de Wilde makket reklame foar it bûsboekje oer 2022. It kostet € 7,50 en is tige 
nijskjirrich. It téma fan 2022 is ‘Romte’. Yntekeners kinne harren opjaan by Froukje. 
Froukje de Wilde makket melding fan har boekbesprekkingen yn De Pinne. Minsken dy’t 
nei oanlieding dêrfan it boek lêze wolle, kinne dat liene by Froukje (of sels oanskaffe 
fansels; tenei wurdt it ISBN ek oanjûn). 
Johan Nieuwland freget hoe’t it mei Froukje v. Laar giet. Henk de Boer seit dat it nei 
omstannichheden goed giet. Froukje hat opsein as lid, mar der is noch wol kontakt. 
Lutske Stienstra freget nei de sûnens fan Sikke en Tine Klaver. Henk de Boer andert dat 
it by Sikke stadichoan efterút giet. Se binne noch mei fakânsje, mar tige belutsen by de 
krite. 
 

15. Sluten 
De foarsitter seit eltsenien tank foar it kommen en de ynbring. Hy slút de gearkomste.  
Nei it skoft wurdt der Frysk Bingo spile ûnder lieding fan Johannes de Kroon út 
Hurderwyk. Hy sil stipe wurde troch syn syldsulver. 
 

 
Septimber 2020 
Gerrit Stegenga 
 


