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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, 0553556700 fierfanhus.apeldoorn@gmail.com

Skathalder:

fakatuere

2e Foarsitter en akwisiteur: Bero Postma

J. de Grootstraat 20, 7311 GN Apeldoorn,
055-5760715, beropostma@kpnmail.nl

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

Fan ‘e foarsitter.
Einlings hat it derfan, dat wy wer byinoar komme kinne. It is alwer in moai skoft lyn, dat wy
mekoar sjoen ha. Hooplik kin soks wer yn dit winterskoft. Op it momint, dat ik dit skriuw, ein
july, giet de koroana wakker om. De measten fan ús, ik tink sawat elk, dy’t dat wol, is dan
fakssinearre tsjin Covid19. It risiko fan koroana is lyts, mar net ûnmooglik. Feestkes, festifals
en sa binne grutte haarden fan besmetting. Oant heal augustus ta binne der beperkings.
Hooplik dêrnei net mear, teminsten net sa, dat wy ús earste kritemiddei net hâlde kinne op
18 septimber.
Ha jo droege fuotten hâlde kinnen fan’t simmer? It lân strûpte derûnder yn Limburg. Mar ek
yn Fryslân: yn it wykein fan 25 july rûnen yn de omkriten fan De Westereen, Koatstertille en
Surhústerfean, koartsein yn it noardeasten fan de provinsje, kelders en húzen derûnder en
stienen tenten en karavans yn it wetter. Dêr koe men doe better net mei faekânsje wêze. Wy
ha in hiel oare simmer as eardere jierren.
In nij seizoen en ek in nije Pinne. Der is keazen foar it A4 formaat en in wat grutter
lettertype. Om besúnigingen komt de Pinne noch twa kear út: yn de hjerst en yn’e maitiid.
Dan moat der al kopij wêze om de Pinne fol te krijen.
Koartlyn hienen wy twa bankrekkenings. Bij de RABO en de ING. Omt wy al in rekken
hienen bij de RABO binne wy ophâlden bij de ING. Reden dat in bankrekken sa’n 100 euro
yn it jier kostet. Dat wol sizze dat jo straks de kontribúsje oermeitsje moatte op de RABO
rekken. Dienen jo it automatysk nei de ING, dan moat dat even oanpast wurde.
Ús krite is oprjochte 1901. Wy besteane dit jier dus 120 jier. Dat wolle wy beskieden fiere
op 30 oktober. Fierderop yn dizze Pinne lêze jo wat wy dogge. Mar wat âlder wat mear
mankeminten. Sûnt begjin dit jier ha wy gjin ponghâlder mear. De foarsitter nimt dit tydlik
waar. Mar dat kin net sa bliuwe. Wy sykje dus altyd noch om in lid, dat ponghâlder wurde
wol. Liket it jo wat as witte jo ien, lit it ûs witte. It treft, dat Foukje de Wilde sûnt de lêste
jiergearkomste yn it bestjoer kommen is.

Âlde boeken.
It gie wat mis mei de âlde boeken. Dy binne yn de shredder telanne kommen. Ha jo Fryske
boeken, dy’t jo kwyt wolle, leverje dy yn by Froukje de Wilde. Dan kinne wy op ús jûnen mei
de “nije” boeken, dy’t der noch binne, in boeketafel gearstalle.

Kontribúsje tenei betelje op
NL67RABO 0303 3512 17 t.n.v. Fier fan Hûs Brummen

Fan de bestjoerstafel
It bestjoer hat op 8 july syn earste gearkomste fan 2021 hâlden, by Froukje de Wilde thús. It
moat sein wurde… sy wennet dêr poerbêst yn Eerbeek. Wy hawwe it hân oer it programma
foar 2021 – 2022, mar dêr is noch net sa folle oer te sizzen. Fêstlein is der al dat wy op 18
septimber de Algemiene Ledegearkomste hâlde sille, en ek de gearkomste mei
kontaktpersoanen. Wy sille dy middei ôfslute mei in pear potsjes Frysk Bingo (of wat oars).
Ek is fêststeld dat der noch gjin nije ponghâlder is. Dat is tige lêstich, dus minsken…. sjoch
om jiin hinne of (noch better) sjoch yn ‘e spegel: is dat wat foar my? Wy hawwe as bestjoer in
tige gesellige ploech, dêr’t omraak lake wurdt, mar dêr’t ek saken dien wurde. Kom derby!
Der is ek in rûch programma makke foar 2021 – 2022, wat delkomt op:
- 18-09-2021: Gearkomste mei kontaktpersoanen yn De Duiker; start 13.30 oere.
Algemiene Ledegearkomste yn De Duiker; start om 13.45 oere.
- 30-10-2021 of 06-11-2021: Kritemiddei yn Ugchelens Belang. Wy wolle dan ek ús 120jierrich jubileum fiere wolle. Faaks kinne wy dêrnei ek mei-elkoar ite.
- 08-01-2022: Nijjiersbesite yn Ugchelens Belang.
- 05-03-2022 of 12-03-2022: Kritejûn mei ôfsluting fan it seizoen yn Ugchelens Belang.
- 15-04-2022: Algemiene Ledegearkomste yn De Duiker
- maaie 2022: Kritereiske?
- 09-10-2022: Algemiene Gearkomste en de Moetings- en Ynspiraasjemiddei fan it Frysk
Boun om Utens, mei jûns in optreden fan teaterselskip Age Veldboom mei de
foarstelling ‘Myn skip’. Dat wurdt organisearre troch de krite Hurderwyk. Dit
barren sil heve yn de Reinbôgetsjerke yn Hurderwyk.
- oktober/novimber 2022: Tsjerketsjinst yn de Fryske taal?
Wy hawwe it ek hân oer de Pinne. Sa’t it no stiet, komt er 2 kear (septimber en maart) yn’t
jier út op A4-formaat. Dat is goedkeaper as in boekje. It bestjoer ferwachtet ek kopij fan de
leden!
Derneist komt yn novimber, febrewaris en foar de simmer in kritebrief út. Ek op de
Facebookside fan ús selskip komt de ynformaasje te stean. Sjoch der mar ris op.
It bestjoer hopet hjirmei de ynformaasje op regelmjittige basis by de leden kwyt te kinnen.
It bestjoer sil jimme fia kritebrieven op ‘e hichte hâlde fan wat der komt. 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.
Gerrit Stegenga
Skriuwer
E-mail: fierfanhus.apeldoorn@gmail.com

JO en DO

Lutske

Ûnderwilens bin ik njonkenlytsen sechstich jier bij de Friesche Boeren en Tuinders
Onderlinge, de FBTO dus. Ik bin derby gien, omdat ús heit-en-dy der ek bij wienen.
Dyselde FBTO is no alhiel dizjitaal. Se binne dêr mei de tyd meigien blykber, want al bin ik
oer de 80, se adresseare mij mei “jij en jou” yn hun mails.
Yn it Hollânk binne de oansprekfoarmen U en jij, wij ha jo en do. Dêr’t se yn it westen jij
sizze, sizze wij net altyd do, der is ferskil, ik tink yn gefoelswaarde. Do is familiairder.
En dan is it brûken fan jo en do net oeral gelyk. Yn’e bouhoeke, dêr’t Hallum yn leit, seit
men mear jo as yn’e greidhoeke en yn de wâlden. Yn’e wâlden leit De Harkema, it doarp fan
de Harekiten, it plak dêr’t de ynwenners fan bekend steane as messetrekkers.
Fuotballers, dy’t net út de regio kamen en it wûn hienen fan de Harkemase Boys, moesten
yn sawn haasten de bus nei hûs ta pakke, want se waarden bekûgele mei modderkluten.
It sprekt, dat Harekiten har net drok makken oer it formele gebrûk fan jo en do. Ik kin it
witte, want ik ha sjans hân mei in Harekyt mei ien tosk, in romance yn’e wâlden.
Ús pake en beppe seinen jo tsjin elkoar. Pake sei tsjin syn broers en susters (hij kaam út in
húshâlding mei tsien bern, it hienen sechtsjin wêze kinnen) altyd do. As wy mem net goed
ferstean hienen brûkten wy net jo as do, mar ”Wat seit mem?” Oansprekke yn de tredde
persoan wie normaal: “Kin dokter my helpe?” “ Soe Jan de brief even meinimme wolle?”
Beppe wie fan 1878 en yn har 19 e ieuwske Frysk frege sy as ik noch té woe: “Woe sy
noch té ha?”
Heit en mem seinen do.
Yn’e bouhoeke wie it net fuortendaalks do, yn ‘e greidhoeke is it oars, dêr seit men daalks
do en “ Dach Aafje” as men de buorfrou goeie seit, yn ‘e bouhoeke is it “ Dach, frou
Miedema.”
Grof taalgebrûk is der net inkeld yn de wâlden, tsjin in bern, dat gûlt: “Hâld do dy de bek
fan janken.”

Wurklist foar de Algemiene Ledegearkomste oer it jier 2020 fan it
Frysk Selskip ‘Fier fan Hûs’ te Apeldoarn
op 18-08-2021, 13.45 oere, yn Ugchelens Belang te Ugchelen.
1.

Iepenjen

2.

Fêststellen fan de wurklist

3.

Meidielings

4.

Ynkommen en útgiene stikken

5.

Ynfentarisaasje punten fan omfreegjen (sjoch wurklistpunt 14)

6.

Oantekens fan de ledegearkomste fan 30-09-2020 (oer it jier 2019)
In oerskrift fan de oantekens leit foar jimme klear op de gearkomste.

7.

Evaluaasje fan it kritejier 2020

8.

Jierferslagen:
8.1. fan de skriuwer
8.2. fan de ponghâlder
exploitatierekken 2020
balans 2021
8.3. fan de boekeferkeap
8.4. fan it kritemeilibjen
8.5. fan de kaskommisje
De kaskommisje bestie út fr. F. Kooistra en Henk Sprietsma

9.

Konsept begrutting 2020

10. Beneaming nij lid fan de kaskommisje
Neist fr. Kooistra moat der in nij lid keazen wurde en leafst ek in reserve-lid, dat dan
trochskowe kin.
11. Bestjoersferkiezing
11.1. Ponghâlder. It bestjoer is der noch net yn slagge om in geskikte kandidaat te
fynen.
11.2. Gerrit Stegenga ôftredend en werkiesber. Hy hat him reeferkleare en gean noch
in termyn troch. It bestjoer stelt út om him wer yn te hieren.
11.3. Froukje de Wilde is ôftredend en werkiesber. It bestjoer stelt út om har op ‘e nei
te beneamen.
12.

Earje en wurdearje

13.

Wurklist 2021 – 2022

14.

Omfreegjen

15.

Sluten

Jierferslach oer it jier 2020 fan it Frysk Selskip "Fier fan Hûs" te Apeldoarn.
It bestjoer fan it Frysk Selskip "Fier fan Hûs" bestie it jier 2020 út:
Henk de Boer, foarsitter, Gerrit Stegenga, skriuwer, Bero Postma, twadde foarsitter en
adfertinsje-winner, Froukje de Wilde, 2e ponghâlder en algemien bestjoerslid, Lammert van
der Meulen, algemien lid en regelaar foar de ferlotting en Atsje Roorda-Kooistra, gastfrou.
Sikke Klaver, ponghâlder, is mei de jiergearkomste ôfgien as bestjoerslid.
It bestjoer kaam yn it jier 2020 trije kear byelkoar om de jûnen en middeis ta te rieden en de
rinnende saken te besprekken. Dat wie op 23-01, 27-02 en 02-09. Op 30-09-2020 waard de
Ledegearkomste oer 2019 hâlden, nei de gearkomste mei de kontaktpersoanen.
De nijjiersbesite, op 10-01-2020 yn Ugchelens Belang, wie in tige gesellige besite. Nei’t wy
inoar it nije jier ôfwûn hiene, koene wy lekker ite. Dêrnei wie it Gurbe Douwstra dy’t mei tal
fan ferskes en fertellingen de seal goed meikrieg.
Op 7 maart wie it selskip ‘De lytse Komeedzje’ út Drachten by ús, mei it stik ‘Ach, in pûntsje
mear as minder’. It wie in tige slagge en gesellige middei. Nei ôfrin hawwe in protte
kriteleden en leden fan it toanielselskip mei-inoar iten yn Ugchelens Belang.
Doe kaam alles stil te lizzen: gjin jiergearkomste yn april, gjin kritereiske yn maaie en gjin
Fryskje tsjerketsjinst yn oktober. It bestjoer hie fia de mail sa no en dan ris kontakt.
De Algemiene Ledegearkomste wie op 30-09-2020. Earst in gearkomste mei
kontakpersoanen en dêrnei de Ledegearkomste. Der wienen 28 minsken, krekt binnen de
‘norm’ dy’t it regear fêststeld hie.
De Algemiene Ledegearkomste fan it Frysk Boun om Utens is net fisyk trochgien, mar alle
stikken binne fia de mail oanbean en goedkard.
Froukje de Wilde soarget dat der kar is út in assortimint âlde en nije boeken. Henny Wiersma
hat har selsmakke kaarten mei om te ferkeapjen. Lammert van der Meulen soarget foar de
prizen by de ferlotting. En by dy ferlotting is hy assistearre troch in oantal leden dy soargje
foar de lotteferkeap.
De kontaktpersoanen soargen der, tegearre mei Johan Nieuwland en Henk van der Meulen,
wer foar dat de “Ut ‘e Pinne” en de kritebrieven by de leden kamen. De “Ut ‘e Pinne”, dy’t de
leden twa kear kriegen, is gearsteld troch Henk de Boer en foar de Fryske fertaling hat
Lutske Stienstra soarge. Boppedat wienen der ek 2 kritebrieven.
Kopy is oanlevere troch ferskate leden.
Alle leden fan “Fier fan Hûs”, dy’t der foar soargen dat yn it ôfrûne jier de Fryske taal en
kultuer wer heech hâlden binne yn Apeldoorn en de wide omjowing, tige tank.

Apeldoarn, juny 2021, Gerrit Stegenga en oaren

Kritemiddei 18 septimber
It kin wer. As wij de regels fan it RIVM oanhâlde meije wij wer bijinoar komme. De measte
fekânsjes sille wij hân ha. Dêrom noegje wij jimme út foar in gesellige kritemiddei op 18
septimber yn De Duiker (Bronkerk) Hoenderloseweg 10 Ugchelen. Wij begjinne om 13.00
oere mei in koart oerliz mei de kontaktpersoanen. Dan om 13.45 oere de jiergearkomste en
as lêste in pear potsjes bingo. Der bliuwt genôch tiid oer om bij te praten.

Kritemiddei 30 oktober
Ús krite Fier fan Hûs bestiet dit jier 120 jier. De datum fan dy jierdei is 9 desimber. Wij wolle
dit wichtich feit in skoftsje earder fiere mei in feestlike middei op sneon 30 oktober of 6
november. Wij besykje noch om mezyk te strikken. Oant no ta is dat net slagge. Fanwege de
corona perikels lizze de aktiviteiten bij in hiel soad selskippen noch stil, soms al omtrint
oardeljier. Sa gau as wij mear witte meitsje wij dat bekend troch in kritebrief.

Koarte kalinderferhaaltsjes.
It Fryske Goud
Fryslân is al iewen bekend om syn molkeproducten.
Ek yn de Midsiewen waard Fryske suvel al yn it bûtenlân ferkocht.
Healwei de noggentjinde iew binne fee, molke, bûter, tsiis en nôt*
de wichtichste eksportprodukten foar de Fryske boeren.
Ut Harns wei farre sels streekrjocht boaten nei Londen ta.
De Ingelsen binne mar wat wiis mei dy Fryske bûter op harren scones.
En mei de Friezen.
Fryslân wurdt yn dy tiid wol “de tún fan Londen” neamd.
De boeren fine it prima sa.
Sy wat melke, de froulju en harren fammen meitsje der bûter en tsiis fan
en dan kin it foar grou jild ferkocht wurde.
Oant se derefter komme dat stilstân efterútgong is.......(GvdM)
*nôt = graan

Krisis
De Fryske boeren kinne der noch net goed by,
mar stadichoan giet it minder mei de suveleksport.
De bûter soe net sa goed mear smeitsje.
De Ingelsen hawwe gelyk.
Guon boeren en hannelers meitsje der in potsje fan.
Minge bûter mei bûter fan mindere kwaliteit.
Yn Denemarken ferskine ûndertusken de earste suvelfabriken.
Mei it each op hygiëne brûke se termometers.
De boerinnen hjir mjitte de temperatuer dan noch tradisjoneel
op gefoel mei de hân.
De Fryske boeren ferlieze terrein.
Se kinne net op stjin dy Denen en oare bûtenlanners dy’t goedkeaper produsearje
mei hegere kwaliteit.
As Amerika dan ek noch de nôtprizen* ferleget, is it krisis by de Fryske boeren.
Der is gjin tiid te ferliezen, beseffe se.
Yn 1879 wurdt yn Feanwâlden it earste suvelfabryk fan Fryslân iepene: Freia.
Sân jier letter steane der al 87 fan sokke fabriken,
En se helje de skea yn.
Noch altyd is Fryslân in wichtige spiler yn de suvel-eksport. (GvdM)

*nôtprizen = graanprijs

Nije boeken

Froukje de Wilde

Hjoed in tropyske dei, mar yn ús kelder is it tige noflik en der skriuw ik dit stikje foar de Pinne.
Wy hawwe gjin nije boeketafel mear dochs kin ik it net litte om jimme wat te fertellen oer twa
bysûndere nije útjeften.

As earste omtinken foar it boek -“Testamint fan de siel” fan Hylke Speerstra.
De ôfbylding stiet op it omslach fan dit boek:
Hylke Speerstra wurdt dit jier 85 en yn it blêd de Moanne stie in grut petear mei him.
Hy hie noch ferhalen foar in boek en mei Testamint fan de siel is hy sa njonkenlytsen trije jier
dwaande west.
It is it libbensferhaal fan twa tachtigers dy’t yn Kanada telâne kamen en elkoar by tafal
moetsje. Sy belibje har libben einliks wer op ‘e nij.
It ferhaal is in part fiksje mar it fundamint is wier.
It is moai skreaun en it hâldt jin yn de besnijing. It is in prachtich boek yn ús Fryske taal,
literatuer fan it platte lân.
Hylke Speerstra seit yn it petear: “it Frysk is in boeretaal, in taal fan lân, wyn en wetter”.
Hy kin mei rjocht in ferhalenferteller neamd wurde, dy’t minsken in stem jout.
It twadde boek is fan Flip van Doorn en de titel is:
- “De Friezen” een geschiedenis.
Dit boek is yn it Nederlandsk skreaun.
Neffens radio OVT 1 lêst fan Doorn it lânskip en sjocht wat it lânskip seit oer de skiednis.
Hoe Frysân Fryslân wurren is.
Hy begjint it boek mei in oandien ferhaal oer syn pake dy‘t yn Dokkum wenne hat mar
ferhûsje moast om’t der gjin wurk foar him as skoalemaster wie. Hy bleau yn ieren en sinen
in oprjochte Fries.
Yn 2010 is van Doorn ferhuze nei Fryslân en wennet no yn Drylts. Hy kin ús taal goed
ferstean mar Frysk skriuwe is wier in oar ferhaal en net ienfâldig. Hy hâldt de Friezen in
spegel foar en wy kinne ús seker weromkenne.
Syn boek is nijsgjirrich en lêst noflik wei.
In moaie hjerst mei nocht en sin om in boek te lêzen.

Kontakt persoanen

Dhr J. Nieuwland
Mefr. F. Runia
Dhr. L. van der Meulen
Dhr. H.E. Sprietsma
Mefr. S. Stegenga – Schilstra
Dhr. L. Toering
Dhr. T. Ruim
Dhr. B. Postma
Dhr. J.W. Kooistra
Mefr. A. de Boer – Holwerda
Mefr. T. Groeneveld – Faber
Mefr. T. de Jong – van der Meulen
Mefr. A. Huisman – Westra
Mefr. A. Roorda – Kooistra

2e Johannesstraat 19, 7331 CE Apeldoorn,
055-5332130
Van Haersma de Withlaan 7, 7316 CX Apeldoorn,
055- 5788
De Parkelaar 11, 7339 JC Ugchelen,
055-5341500
Loolaan 41/88, 7314 AD Apeldoorn,
055-3670068
Texandrilaan 49, 7312 HP Apeldoorn
055-3556700
Wim Helderlaan 13, 7334 CR Apeldoorn,
055 5338734
Kruizemuntstraat 104, 7322 MA Apeldoorn,
055-3662216
J. de Grootstraat 20, 7311 GN Apeldoorn,
055-5760715
Pachtersveld 111, 7327 CS Apeldoorn,
055-5421229
Lindelaan 22 , 7391 JZ Twello,
0571-273036
Sleperserf 25, 6961 JS Eerbeek,
0313-653010
Roelenengweg 48, 3781 BB Voorthuizen,
0342-471313
Verdisstraat 229, 7204 PX Zutphen,
0575-521113
Jacob Meijlinkstraat 18, 7425 SM Deventer,
0570-591174

Foar yn it bûsboekje
18 september

Kritemiddei mei jiergearkomste en bingo

30 oktober of 6 november

Feestlike Kritemiddei

8 jannewaris 2022

Nijiersbisitte

5 of 12 maart

Grutte jûn

15 april

Jiergearkomste

?? maaie

Kritereiske??

?? oktober 2022

Fryske tjerkestsjinst Hoog Soeren
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In bakje kofje
Twa freonen, in boufakker en in amtner, soene te aaisykjen.
Fier swalken se oer de greiden.
Sa stadichoan begûn de kofjelippe te hingjen.
“Sille wy nei dy boer ta om in bakje kofje?” frege de iene
“Kensto dy dan?” frege de oare
“Nee”, wie it andert’ “mar wy rêde dat wol “
Syn freon wie benijd.
“De frou kaam by de door.
“Frou ha jo ek wat wetter foar ús?”
Dat koe, se kaam werom mei in glêsfol.
De man dy’t frege hie om wetter, joech de beker oan de oare en sei:
“No jo earst mar efkes dûmny?”
De frou: “Mar de hearen meie der ek wol efkes yn om in bakje kofje!”
Dat gie oan.
Ds. M de Boer skriwer.

