
1

Nr.  1 februari 2019

Ut ’e Pinne
53e jiergong

Nr. 1 februari 2019

Sûnt 9 desimber 1901

 Frysk Selskip 
 ‘Fier fan Hûs’ 

Apeldoorn

Ferieningsblêd fan it



2

Ut ’e Pinne

3

Nr.  1 februari 2019

fan de foarsitter

WE SETTE WER ÚT EIN

Sa, de feestdagen bin wer achter de rêch. Tiid om oan de Pinne te wurkjen. Lit ik 
begjinne mei jo it bêste te winskjen foar it nije jier, dêr’t wy alwer rûm in moanne yn  
op wei bin as jo dit lêze.Folle sûnens winskje ik jo ta en de rest komt dan fansels.

De ôfrûne perioade is der ien fan weromsjen, teminsten dat diene de ferskate om-
roppen. Hawwe jo ek it ôfrûne jier nochris de revue passierje litten? Omrop Frieslân 
die it wol. Ut soarte waarden alle aktiviteiten ta gelegenheid fan “Culturele Hoofdstad 
Leeuwarden/Friesland” nochris beljochte. Gearfettings fan de hichtepunten lieten se 
nochris sjen. Suksesfol kinne jo al dizze aktiviteiten seker neame. Tûzenden besikers 
besochten Frieslân en yn ‘t bysûnder Ljouwert.
It is te hoopjen dat in oantal werom komme yn de kommende jierren.

De nijjiersbesite, mei it stamppotbuffet, en Griet Wiersma, se iet ek mei, en dêrnei ha 
we allegear mei har oant sjongen west: “De Fryske Mar”, “Lit my foar jim sjonge”, “It 
Fryske hynder”, ensfh., har hiele repertoire passearde de revue! Wat wie’t moai net!

Yn dizze lêste “Ut ‘e Pinne” fan dit winterskoft (en de earste fan dit jier) fine jo wer in 
hiel programma. De fraach is noch: organisearje we dit jier wer in kritereiske. Foarich 
jier is dit net trochgien omt er te min belangstelling foar wie. Under it buffet is dizze 
fraach steld oan de oanwêzigen. Wol dwaan fûn doe de mearderheid. Wiene jo der net 
oanwêzich en wolle jo wol mei dan krijje jo noch de gelegenheid om jo op te jaan.

Noch twa krite-byienkomsten yn Apeldoorn en dan is dit kriteskoft alwer foarby. 
Mooglik is der dus noch in kritereiske. 
Dit is dan ek alwer de lêste “Ut ‘e Pinne” fan dit kritejier en yn oktober komt dan de 
earste foar it nije kriteskoft wer.
It is lykas Lutske it skreaun hat: “Wy sette troch!”

Hooplik oant sjen op 2 maart en/of 12 april
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FAN DE BESTJOERSTAFEL

‘t Wie alwer in hiel set lyn dat ik yn Wierum west wie, it kaam er net fan,
it is ek altyd in hiel ein fansels. Mar no bin ik der juster (12 jan.) wer west
en dat kaam sa: Hjir flakby winnet buorfrou Annie, dy’t mei har man ek sa no en dan 
mei fakânsje yn Wierum is yn datselde hûs dêr’t ik ek altyd bin.
Har man en sy soene sneon hin en wer nei Wierum en fregen oft ik mei woe.
No dat liet ik my gjin twa kear sizze fansels.
Dizze buorlju hiene myn freondintsje fan eartiids (en noch), Detsje op ien fan harren 
fakânsjes yn Wierum kennen leard en dat kaam sa: Se fûnen doe earne in boek mei 
Detsje har namme. ensfh. deryn en doe’t se yn Wierum frege hiene wêr’t Detsje winne, 
brochten se’t har werom. Dat wie it begjin fan in moaie freonskip en sadwaande giene 
we op ‘e weromreis ek noch even by Detsje yn Dokkum oan.

We wiene ek tige nijsgjirrich nei de see dy’t lêsten sa tekear gien wie, dat der fan alles 
oanspielde en doe moast ik wer tinke oan ús heit en al dy oare Wierumer mannen, dy’t 
by stoarmwaar altyd achter dyk te finen wiene om wat moaie stikken hout of oars wat 
waardefols te finen. “Buordsykje”, neamden se dat. Wa’t it fûn liet it meastal earst lizze 
om te droegjen en it wie de gewoante dat in oar der dan ek net mear oankaam.
Foar’t we wer op hûs oan giene, belânen we earst noch mei in oantal Wierumer 
freondinnen yn Café “de Kalkman”. De eigner fan dit kafee is ek de eigner fan dy 
fakânsje-huzen en sa draaide dit reiske út op in tige gesellige reuny en ‘k bin sa bliid dat 
ik der wer even west bin!

Froukje van Laar

Tusken boarn entsjonger
G. Burgy 

Springtij
Abe Brouwer 

Nûmmeralve 
Diet Huber

It lekken oer de spegel 
Durk v.d.Ploeg

De ôfrekken 
Rink van der Velde

Sykjend nei it lêste hûs  
Durk van der Ploeg

It eagleton segel
Arjen Terpstra

DE flam
Lieuwe Pietersen

Yn de baan fan de  
boemerang 
Douwe Kootstra

Feroaring fan lucht
Rink van der Velde

De wei fan A nei B
Piter Westra

De houn sil om jim bylje    
Rink van der Velde

Walschot is de namme
Wim van der Schaaf

Fabryk
Trienes Riemersma 

De wrald is der optsjin
Piter terpstra

Fernanda wurdt plysje
H. Heeringa- Seepma

Skaden oer  de snie
Riek Landman

Gjin plak op ierde
Durk van der Ploeg

Rjochtdei op de  
skieding
Rink van der Velde

De fermisten
Klaas Jansma

It wrede foarjier
Durk van der Ploeg

De snie winter
Durk van der Ploeg

 

De besleine spegel
Fedde Schurer

Frij as de wyn
Rommert Tjeerdsma

De nacht fan de  
Stroffelstienen 
Henk de Haan

Feest mei toaniel
Riek Landman

De frou yn ‘e flesse
Anne Wadman

Fryslân boppe
Anne Koopmans

Rudmer Deinem 
H. deJong

It liet fan de ibis 
Koos Tiemersma

Gjin moarn  dy ’t de
Peggy Klinkhamer

Kammeraat hollanski 
Rink van der Velde

Fremd folk oer de flier 
Joke Keizer

DE ÂLDE BOEKEKREAM, 
YN DE ETALAAZJE.

Hawwe jo âlde fryske boeken oer, skilje ùs en wy rêde ùs dermei.
Boeken te bestellen by: Jaap Wiersma  055 - 533 76 14   Sjoerd de Glee 055 - 542 21 36

Sjoerd de Glee              
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ALGEMIENE LEDEGEARKOMST

De ledegearkomst is dit jier op 12 april 2019 en wy ferwachtsje dan sa folle mooglik 
leden om mei te tinken en te praten oer û.o. de takomst fan ús krite.
We begjinne om 19.00 oere yn de seal fan “de Duiker”, Hoenderloseweg 10 te Ugchelen.

WURKLIST

1.  Iepenjen
2.  Meidielings
3.  Fêststellen fan de wurklist
4.  Ynkommen stikken
5.  Ynfentarisaasje punten omfreegjen
6.  Ferslach fan de ledegearkomst fan 6 april 2018
      It ferslach stie, yn it koart yn de Pinne fan oktober 2018
      Op de gearkomst leit it hiele ferslach om yn te sjen.
7.  Evaluaasje kritejûnen
8.  Jierferslach fan de skriuwster
9.  Jierferslach fan de penningmeester
      - Ferslach fan de nije boekeferkeap
      -Ferslach fan de âlde boekeferkeap
      -Ferslach fan it kritemeilibjen
10. Kontribuusje:
       -it bistjoer stelt foar om de kontribuusje te hâlden op € 15,-  per persoon.
11. Ferslach fan de kaskommisje
       Beneaming fan in nij lid en in reservelid foar de kaskommisje
12. Bestjoersferkiezing, 
       - oftredend foarsitter Henk de Boer. De termyn van acht jier foarsitter is om. By   
       goedfinen fan de gearkomst wol hy noch een termyn foarsitter bliuwe.
       -Ferkiezing nij bisstjoerslid Atstje Roorda
13. “Earje en wurdearje”
14. Wurklist  2019-2020
15. De “Ut ‘e Pinne”
16. Omfreegjen
17. De foarsitter slut de gearkomst likernôch om 20.00 oere.

Foar nei’t skoft om 20.30 oere:
Sjonger,entertainer, dhr. Bauke Kooiker ut Boalsward sil dan foar ús optrede. Bauke 
Kooiker is in toetsenist, pianist en sjonger en komt út Bolsward. Hy koe Jan Balt silger 
goed en wist ek dat dy yn it ferline faak by ús te spyljen kaam. Bauke spilet alle soarten 
musyk, âlde en nije melodijen mar  wat foar ús  wichtich is, ek ferskate Fryske sankjes. 
Meisjonge kin op 12 april want hy dielt boekjes mei de teksten út. 
En mochten jo der sin oan ha, dûnsje mei ek!

Froukje van Laar

KRITEMIDDEI

Sneontemiddei 2 maart 14.00 oere  
yn Ugchelens Belang 

Tonielferiening “It Heideblomke” út Jobbegea spielet foar us:

Gewoan te gek
In blijspul, skreaun troch Ton Davids en yn it Frysk oerset troch Janny van der Veen.

It stik spilet hem ôf yn de hûskeamer van Huize van Speykstraat, wer fjouwer  
eks-psychiatryske pasjinten wenje. Troch stipe fan de gemeente kinne de pasjinten  

mei help fan in sosjotherapeute besykje om harren plakje yn de “normale”  
maatskippij werom te finen. De therapeute docht spitigergenôch faak te goed har  
bêst mar de bewenners lykje noch net echt op “normale” minsken. De wethâlder  

dy’t ferantwurdlik is foar de subsydzje, komt dêrom mar een kear om it spul troch it  
gat te sjen. Dan hearre se dat de gemeente de finansjele stipe ynlûke wol. Binne dy  

lju no hielendal gek! Wa is no gek? De fjouwer pasjinten helje alles út de kast om  
harren “hûs” iepen te hâlden.

Seal iepen om 13.00 oere. Kofje mei oranjekoeke stjit klear
Yntreeprys: leden € 12,50, net leden € 17,50
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FERSKAAT

Dit stikje begjinne we, krekt as de measte kritejûnen, mei oranjekoeke. Oan no ta 
waard altyd mient dat de skiedins fan de oranjekoeke begong yn 1830. Mar Gerard Mast 
kaam der by tafal achter dat al yn 1703 oranjekoeken iten waarden. Hy wie dwaande 
met ûndersyk nei einekooien.
Tidens de NeisimmerFair fan de LC (Ljouwerter Krante) yn Oentsjerk wie bakker Roel 
Boonstra út De Knipe wer de grutte winner. Krekt lyk as ferline jier. Dizze prizen jouwe 
him gjin wynaaien, sei er. Fan fier en hein komme de keapers nei De Knipe om de 
priiskoeken.

Rom twahûndert jier neidat troch Napoleon de universiteit fan Frentsjer sluten waard, 
wurdt der wer universitêr ûnderwiis jûn yn Fryslân. En no yn Ljouwert. De Campus 
Fryslân fan de Ryksuiversiteit Grins iepene ferline jier met in ceremonial walk troch 
Ljouwert it akademisch jier.

Ynwenners yn Fryslân, sa blykt út úndersyk, ha gemiddeld minder oplieding hân, ha 
minder yn it beurske en binne troch de bank minder sûn as de gemiddelde Neder-
lanner. Mar dochs binne Friezen de lokkigste Nederlanners.

De politie mei tenei yn Fryslân ek plysje hite. De Twadde Keamer fynt dat goed.  
Wat it provinsjebestjoer net slagge, krige de Ried foar de Fryske Beweging wol klear.  
De Twadde Keamer rint waarm foar mear Frysk.

De skries (grutto) docht it goed yn Fryslân. It tal is it lêste jier mei tweintich presint 
tanommen. Mar de ljip buorket noch altyd flink efterût. En de wolf is yn opkomst.

Ferline simmer is op Skier in seehynderke  fûn. In tige bysûndere finst. Self kin ik gjin 
melding fan dit soart op Skier  daan, seit Thijs de Boer fan Schelpenmuseum Paal 14. 

Krekt as op alle grutte treinstasjons stiet ek yn Louwert in piano. Der wurdt by tiden 
om raak op spile. It makket it wachtsjen in stik nofliker. Sûnt in pear moane stiet der yn 
Ljouwert no ek in stationluistercoupé. Hy bliuwt der in jier stean en verhúzet dan nei 
in oar stasjon. De ljouwerter Anita Terpstra hat in moai ferhaal skreun. Aktrise Tjitske 
Reidinga lêst it foar. In noflike sit.

 

   Yme Meintema

TE FLUCH EN FERKEARD BEOARDIELE.   

De waarman hie it oer de prachtige loften dy’t der mei dit waar te sjen wiene as de 
sinne ûndergong. De reade koal mei appel en krûden stie op, Yme soe der wol efkes op 
passe, wylst ik nei de oerwei rûn om dêr dy kleurepracht te sjen.
It paadsje nei it stasjon hat in pear heakse bochten, it is altyd oppassen, want dan hast 
gjin útsjoch en in botsing is tichtby. De earste bocht al makket my kjel: in man mei in 
tillefoan yn ‘e hân rint hast tsjin my oan. Ik skrik efkes, hy net,  syn oandacht is by de 
tillefoan. By it stasjon sit op in soarte fan keunstwurk, makke fan bylzen, in jonge, alhiel 
weikrûpt yn syn kapusjon, harkjend nei syn muzyk. Ik rin him foarby nei de oergong, it 
byld fan de ûndergeande sinne leit foar my. It is net sa kleurich as ik ferwachte, ien en 
al goud diskear. Ik stean deastil te sjen en wurd suver kjel as ik in stim neist my hear: 
Moai, hè? Ik had er ook al een poos naar staan kijken.Ferkeard beoardiele, hy siet alhiel 
net folslein weikrûpt nei syn muzyk te harkjen, de wrâld om him hinne bestie!

De sinne gong neffens him ûnder achter syn wenplak! Wiuwert? frege ik. Nee, Oos-
terwierum, wie it antwurd. Neffens my kloppe dat net, Easterwierrum leit mear nei it 
easten. Ik haw it sa litten, ik wenne dêr op it lêst net, hoe soe ik it better witte?
Hy fertelde dat de Easterwierrumers lang ferlyn flechtsje moasten foar in oerstreaming. 
Fan it âlde doarp stie de toer der noch. 
O, Tsjerkebuorren?  frege ik. Hy knikte. 
Sa leart men noch ris wat!
In auto draaide achter ús rêch op nei it stasjon.
Jouw chauffeur? frege ik. Nee, sei er, mar fuort der achteroan : Ja, myn oma!
Dat sjugge wy nl in soad: skoalbern út Baard, Jorwerd, Boazum of Easterwierrum, dy’t 
mei de trein nei Ljouwert of Snits geane en dan oan it ein fan de dei wer ophelle wurde 
yn Mantgum.
Ik swaai him nei as er ynstapt.
Dizze siet dus net yn syn eigen kapusjon- en muzykwrâld, dizze seach de sinne en 
minsken, ik hie te fluch en ferkeard oardiele.

Ferske
Iepen eagen, iepen earen en in lange wei te gean,
Om by alles stil te stean.
Nea te jong en nea te âld, om ferwûndering te learen,
As in bern yn ‘e wrâld.

Ary Meintema
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DE NIJJIERSBESITE

 Wat wie’t wer gesellich net, mei syn allen even nijjierje en doe lekker
ite mei Griet Wiersma.
 Nei it miel song se foar ús har hiele repertoire oan Fryske ferskes,
fan “Lit my foar jim sjonge”, oant “De Fryske Mar” en “Hjoed komt 
de maaitiid” en de seal song mei, út folle boarst! 
 “Lit my foar jim sjonge”, stjit op de cd fan har. In cd-spiler ha ik net
(mear) mar toch woe ik dit oantinken ha.
Om my mei se noch wolris komme.

Froukje van Laar
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KRITEMEILIBJEN

korreksje
Yn ‘e Pinne fan desimber stie it folgjende berichtsje:
Ein Augustus is stoarn mefrou Jeltje Miedema-Tania. Se mocht 90 jier wurde.  
Mefrou Miedema-Tania waard lykwols 99 jier en wie ús âldste lid yn leeftyd.

Spitiigernôch is stoarn mefr. Lina Schurink-Grupstra op 77- jierige leeftyd.  
Se wie al in setsje siik. Se is yn besletten famyljekring kremeard.  
We winskje de famylje in protte sterkte ta.

KRITEREISKE

Under de nijjiersbesite ha ik frege oft der belangstelling bestiet foar it kritereiske  
en doe joegen in grut oantal oan der wol belangstelling foar te hawwen.
Ek in koartere reis fan bygelyks in middei fûn men in goed idee.  
Wol waard der oanjûn dat der rekkening mei hâlden wurde moast dat we net al te  
fier rinne moasten nei besûnderheden.

Oft der wer in reis organisearre wurde sil, de tiid sil it leare. We ha de reiskommisje 
frege om harren deroer te berieden. As der wer in reiske organisearre wurdt dan sille 
we dat bekend meitsje troch middel fan in nijsbrief en hoe oft jo jo op jaan kin.

Hennie Wiersma

FLAGJES HÛNDERTJIERRICH BESTEAN.

Doe’t ús krite “Fier fan Hûs” hûndert jier bestie, ha in soad leden in flagje makke.
Der is doe in string fan makke dy’t op kritejûnen ophongen waard. Dat kin net mear 
en dêrom wolle we de flagjes werom jaan oan degene dy’t se makke hat. Dit sille we 
dwaan yn it skoft fan de jiergearkomst op 12 april.

Henk de Boer

Henk de Boer

HJERSTTINZEN

Men sjocht de iere hjerst al wer 
om beam en strûken strunen,
De ripe blêden kleurjend 
Mei it eartse read en goud.
En oer de wide fjirten bliuwt
Sa’n teare dize hingjen
Dy’t alles in ferstille oansjen jowt…

Men sjocht de skaden elke dei
In bytsje fierder fallen
En elke jûn wat earder ek
Ferlit ús wer de sinne

Troch al dy dingen fielt men faak,
Hast sûnder erch, in langstme
Nei dagen dy’t al lang foarby
Óf faaks noch takomst binne….

Uit het boekwerkje Smûk Skaadzjend Beamtegrien, samengesteld door  
de heer Tsjalling Beetstra. Ingestuurd door  Aafje Miedema-Loonstra.



18

Ut ’e Pinne

19

Nr.  1 februari 2019

BÛSBOEKJE WINTERSKOFT 2018 – 2019

2 maart.  Toniel “It Heideblomke” Jobbegea  -14.00 oere yn it UB 
                              
30 maart  Friezendei    - yn Swol

12 april  Jiergearkomste dernei Bauke Kooiker - 19.00 oere yn de Duiker 
  mei muziek

?? mei  Kritereiske?    - ?? 

BÛSBOEKJE WINTERSKOFT 
2019 – 2020 (FOAREARST) 
18 september  Kritemiddei
23 november  Grutte joun
10 januari 2020 Nijjierbisite
7 maart     2020 Grutte middei
10 april     2020  Jiergearkomste

Kopij foar it oktober-nûmer 
graach ynleverje foar  
15 september 2019.
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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 besite.

Hennie Wiersma  Waagmeesterhoeve 509 
 7326 RZ Apeldoorn 
 055-5337614

José Bonder  Arbeidstraat 12 
 7311 CT Apeldoorn 
 055-522 36 56

Sietske Stegenga  Texandrilaan 49 
 7312 HP Apeldoorn 
 055-355 67 00

LIDMAATSKIP

frYsK seLsKiP “fier fan HÛs” aPeLdoorn

Ynlage foar in jier € 15,00
Betankje allinne skriftlik en foar 1 novimber by de skriuwster. 
Op 1 novimber wurdt it lidmaatskip automatysk mei in jier ferlinge.

Bankrekken, ING bank:
NL98INGB0006 2367 14

(It ledejild kin allinne mar oermakke wurde op de ING rekken!)

Rie yn âlde tijden
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BESTJOER

Foarsitter  De Wezeboom 4
Henk de Boer  6971 HP Brummen 

	0575 -56 39 27
  henkank.deboer48@kpnmail.nl

Skriuwster  Rentmeesterstedeweg 10
Froukje van Laar  6961 DA Eerbeek 

	0313 - 65 27 94
  froukjedv@kpnmail.nl

Skathâlder  Breenberghstraat 18
Sikke Klaver  7212 JT Deventer 

	0570 - 64 90 21
  sifo@kpnmail.nl

2e Foarsitter en akwisiteur  J. de Grootstraat 20
Bero Postma  7311 GN Apeldoorn 

	055 - 576 07 15
  beropostma@kpnmail.nl

Lid / ferlotting FAKATEURE

Lid  De Parkelaar 11
Lammert van der Meulen  7339 JC Ugchelen 

	055 - 534 15 00
  lammervandermeulen@kpnmail.nl

Lid    Jacobus Meijlinkstraat 18
a.i Atsje Roorda – Kooistra  7425  SM Deventer 

 0570-55 49 17
  

EARELEDEN
Aafje Miedema – Loonstra.

Lammert Toering

KOLOFON 
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