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fan de foarsitter

WE SETTE WER ÚT EIN
Al wer in jier foarby, de tiid giet hurd mar dat is in goed teken. As de  tiid fluch 
foarby giet, bin jo wierskynlik goed sûn en jo ferfele jo net.
Freedtejûn 12 jannewaris hiene wy ús nijjiersbesite mei in stamppotmiel en de 
oanwêzige 45 leden ha genoaten, it miel wie goed fersoarge en gefarieard.
Hjirnei diene wy in spultsje mei nuten. Jan Reerds, âld foarsittter fan de 
“Grunneger Verainen” (ûnderwilens opheft), fertelde ús hoe’t dit spultsje 
“Neutenschaiten” (“nutensjitte”) spile wurde moast.
Dit sjiten mei in nút op in rychje nuten op ‘e grûn levere hilarisyske tafrelen op. 
It foel net mei om de lêste nút fan de 25 fuort te sjiten. Dochs slagge it Sietske 
Stegenga om mear as 200 pluspunten te sjiten. Sijmon Kingma hie benei 200 
minpunten en wûn de pûdelprys. Beide ûntfongen, hoe koe it oars, in pûde mei 
walnuten.
As jo dit lêze, is de manifestaasje “Leeuwarden culturele hoofdstad” fan start 
gien. It hiele jier troch bin der yn hiel Fryslân allerhande aktiviteiten yn it kader 
fan dizze manifestaasje. By de ferskate VVV’s is it program foar de hiele simmer 
te krijen mar ek op ynternet is it programma te finen. Foar ús, Friezen bûten 
Fryslân, is sneon 14 april in spesjale dei. 
It Frysk Bûn om Utens bestjit dit jier 95 jier en fiert dit 19de lustrum dy dei mei 
in Friezedei yn it provinsjehûs yn Ljouwert.
De moarns is de Algemiene Gearkomst en dêrnei in feestlike middei.
Sjoch foar it hiele programma fierderop yn dizze “Ut ‘e Pinne”.
Mar earst ha we fansels noch ús middeiprogrammma mei de kabaretgrûp 
“Blikstiender”. Beslist de muoite wurdich en ek hjiroer lêze jo mear yn 
dizze Pinne. Ik hoopje jo dan ek  te sjen op sneontemiddei 24 febrewaris yn 
Ugchelens Belang.

Henk de Boer
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Froukje van Laar

FAN DE BESTJOERSTAFEL
Op de nijjiersbesite fan 12 jan., lei op de tafel mei âlde boeken in dikke omnibus 
fan Nienke van Hichtum. “Afkes Tiental”, “Kek, de jonge Eskimo” en “Jelle fan Sipke 
Froukjes” ynien. Dy koe ik fansels net lizze litte! “Afkes Tiental” hie ik al mar dy oare 
beide net. Op 5 desimber 1951 krieg ik fan Sinterklaas “Geplukte bloemetjes”, een 
bundel hele korte verhaaltjes, ek skreaun troch Nienke van Hichtem, mar no yn it 
Nederlânsk dus.
Us beppe, “beppe Ternaard”, want der winne se, koe, út ‘e holle, in âld teltsje fan 
deselde skriuwster: “Der wie ris in âld wyfke”. 
Foarich jier, doe’t ik, mei oare Froukje, yn Ljouwert yn in boekwinkel oant sneupen wie, 
seach ik fan dit ferhaal in spiksplinternij eksemplaar en dat leit no foar my. It âld wyfke 
op de plaatsjes liket sprekend op ús beppe..........

Oant sjen, op de oare kritejûnen en middeis, allegear!

Reiskommisje

KRITEREISKE 2018                                                                   
Spitigernôch kinne wy, om reden far har sûnens, gjin berop mear dwaan op  ús warber 
kommisjelid  Saakje Kingma. Yn oerlis mei it bestjoer is Sikke Klaver, ús akkurate 
ponghâlder, no lid fan de reiskommisje wurden. Saakje, tank datsto mei nocht en wille 
jierrenlang it reiske mei organisearre hast.

Mei Leen Berkhoff fan “Happybus”út Apeldoorn binne wy wer 
dwaande om foar dit nije jier in oantreklik reiske op priemmen te setten.

It programma
Om 09.00 oere reizgje wy ôf fan it parkearplak by it swimbad “Malkander”,Dubbelbeek 
56 yn Apeldoorn-Súd. De reis giet fierder nei it klassieke Hollân: it skiereilân Marken, 
mei de boat nei it wiidferneamde, pittoreske Volendam mei in demonstraasje 
klompmeitsjen, it tsiizjen yn de Cheese Factory, in kuierke troch it doarp of nei de”Oud-
Hollandse Stroopwafel Backerij”. Fansels krijt it “Wiet en Droech” ek syn omtinken. Om 
20.00 oere hoopje wy wer werom te wêzen op it parkearplak.

Opjefte
De kosten fan dizze fersoarge deitocht binne € 62,50 de man/frou. Hjir is allees by 
ynbegrepen, útsein de fertarrings by it iten. As jo mei op reis wolle, leden en ek net-
leden, moatte jo jo foar 1 april 
telefonysk of oer de e-mail opjaan by Sikke Klaver:
                              0570-649021 of sifo@kpnmail.nl

Jo ynskriuwing wurdt definityf as it bedrach foar 1 april oermakke is op rekken 
NL98 INGB 0006 2367 14 fan it Frysk Selskip “Fier fan Hûs”te Apeldoorn ûnder it 
neamen fan reiske 2018

Dielnimmers, dy’t in spesjaal dieet brûke, moatte dat daliks   by de opjefte witte litte. 
Letter kin d’r gjin rekken mear mei hâlden wurde. 

  Datum:                    woansdei 2 maaie 2018
                                       net ferjitte…net fersitte
  



6 7

Ut ’e Pinne Nr.1 januari 2018

Utnûging
wannear: Sneon 14 april 2018

wêr: De Kommisjeseal yn it Provinsjehûs te Ljouwert
wat is dêr dan: Algemiene Ledegearkomst en

     Friezedei

It is no sa stadichoan tiid om alle Friezen om utens, dy’t lid fan in Fryske Krite binne, 
mar ek de e-mailstipers fan it Boun op ‘e hichte te bringen fan it programma fan dy dei.
Moarns fanôf 10.00 oere gean de doarren fan it Provinsjehûs iepen en binne fertsjin-
twurdigers fan Kriten wolkom foar de ynrin. Kofje en oranjekoeke stean klear en om 
10.30 oere iepenet de foarsitter de AG. It wurdt in saaklik, koarte AG dy’t om 12.00 oere 
ôfrint. Dan krije de oanwêzigen in lunsj yn it restaurant fan it Provinsjehûs en wurdt de 
seal ree makke foar de Friezedei. De leden dy’t allinnich op de middei nei de Friezedei 
komme wolle, kinne ek mei dwaan oan de lunsj. In koarte rûnleiding nei de Steateseal 
is dan ek mooglik. Om 13.00 oere wurdt de Friezedei iepene troch ús foarsitter. Nei it 
sjongen fan it Frysk Folksliet en inkelde oare Fryske ferskes krijt de Kommissaris fan 
de Kening yn Fryslân, dhr. A. Brok it wurd en hjit ús Friezen om Utens wolkom yn it 
Provinsjehûs fan Fryslân.
  Friezedei – dei om inoar te moetsjen en te fermeitsjen.
Yn de middei kin in soad sein en dien wurde, mar der is ek tiid foar ferdivedaasje:
• In rûnlieding yn de âld-finzenis Blokhúspoarte en/of ….
• In rûnrit troch de stêd Ljouwert mei in toeristetreintsje, mar ek  …..
• In trochrinnende dia-presintaasje oer de skiednis fan Friezedagen fan it Boun stean  

op it programma. 
• As kers op ‘e taart hawwe wy in ferrassing foar jimme – yn Fryslân wrâldferneamd, 

mar dêr bûten sa stadichoan ek mear as – Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga, 
better bekend as HYMPHAMP komme mei twa muzikanten! 
Dat belooft noch wat!

Foar dizze gelegenheid komme 4 sjongkoaren fan de kriten Boadegraven, Lelystâd, 
Swol en Twente nei Ljouwert om foar jimme te sjongen.

Foar neat giet de sinne op…….
Fansels hope wy, dat dy sinne de 14e april folop skine sil yn Ljouwert, mar dat hawwe 
wy net yn ‘e hân! Wat wy wol yn ‘e hân hâlde wolle, binne de kosten foar dy dei…
It Provinsjehûs jout ús dy dei ûnderdak en dat kostet ús neat!  Geweldich! Mar it 
iten, de konsumpsjes en de ferdivedaasje kostje wol wat: Wa’t nei de AG komt, mei-ite 
en dêrnei de Friezedei-middei meimeitsje wol, freegje wy  € 30,00 – wa’t allinnich de 
middei meimakket en tusken de middei ek mei-ite wol: ek € 30,00. Wa’t net mei yt, 
betellet € 17,50. De kosten foar de AG yn it moarnskoft binne foar it Boun en allyk sa it 
wolkomsbakje kofje/tee mei oranjekoeke.

Wy wolle graach foar 12 maart 2018 witte hoefolle minsken nei Ljouwert 
komme en wêr’t sy oan meidwaan wolle. 

It jild moat oermakke wurde nei:  de ponghâlder Jan Vogel fan
it Frysk Boun om Utens te Hoarn op IBAN: 

NL94 INGB0 0003 200 77
mei fermelding fan:

•  AG/Friezedei 2018
•  Namme(n)
•  Wêr’t men oan meidwaan wol:
    - AG
    - Lunsj
    - allinnich middeis Friezedei
    - Blokhúspoarte
    - Treintsje

út namme fan de tariedingskommisje Friezedei 2018
Kees van der Beek, skriuwer fan it Frysk Boun om Utens

e-mailadres: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl

Sjoch foar de details fan de Friezedei ek op de webside fan it FBoU:  
www.fryskbutenfryslan.frl

N.B.  As it jild op ús rekken stoart is, dan lizze dy dei by de yngong de tagongskaart en 
konsumpsjebonnen yn in slûf foar jimme klear mei it Programmaboekje-op-namme.
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Tillefoan 
055 - 576 07 15 

Ek in advertinsje 
pleatse yn de Pinne?  

Skilje Bero 
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Skilje Bero 
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SOK AARDICH FOLK, ÛNDERWEIS!

Wat treft men faak aardich folk ûnderweis. Wy woene foar de betinking fan it ferstjerren 
fan Tsjikke Lukkes nei Ellecom. Earst mar ris sykje, wêr lei dat no eins? Wy hiene in 
faach idee. Yme socht de reis út. Mei de trein nei Ljouwert, mei de trein nei Swolle, mei 
de trein nei Dieren en dan mei de bus nei Ellecom. Yn Ljouwert stie in dûbeldekker foar 
ús klear. Ûnderyn alles aardich fol. Dus omheech. It balkon stie grôtfol, de trep waard 
sels brûkt as sitplak. Ik frege in jonge frou, dy’t dêr siet, oft wy der efkes lâns koene.
“O, u wilt naar boven!” Se kaam oerein, ik tocht dat se romte foar ús meitsje woe, mar 
se gong my foar nei boppen, swaaide de kûpédoar iepen en seach it hear oer. 
Fuort achter de doar wie noch in plakje en twa bankjes fierder siet in jongfaam mei har 
tas neist har. “Is deze plaats vrij?” frege myn begeliedster en wiisde op de tas.
Fuort der achteroan: “O, daar achter de deur is ook nog een plaatsje, ik zal het even 
tegen uw man zeggen.” En fuort wie se al. De jongfaam pakte wilens har tas en gong nei 
it hoekplakje: Yme en ik koene moai neist elkoar sitte! Yn Swolle op it perron rûn ús gids 
ús foarby: “Heeft u een goede reis gehad? Prettige dag verder!”  Wat in skat!
Wy fûnen de trein dy’t ús nei Dieren bringe moast. Dêr moasten wy efkes sykje om it 
busstasjon, neffens Yme syn ynformaasje moast dat der fuort neist wêze. Der wie in 
bushalte, oan de oare kant fan it spoar,  mar wie dat it busstasjon? It wie dêr in ûnoer-
sichtlike troep, der waard oan de dyk wurke. Wy fregen in frou en ja, dêr moasten wy 
hinne oer it spoar. Wy seagen nei de brede, hege trep en de frou sei fuort: “U kunt met 
de lift, hoor, kijk daar!” En se rûn al foar ús út en bleau foar de doar stean. “Kijk”, sei 
se, “hier moet u naar boven, dan loopt u daar naar de andere kant en daar kunt u ook 
weer met de lift met de lift omlaag.” Sa aardich, al hiene wy dat sels ek noch betinke 
kinnen. It wie in sânige troep, mar wy kamen der. Ien bankje, dêr’t in jong stel op siet, 
dy’t fuort oerein soene foar ús, mar wy seine dat wy de hiele moarn al sitten hiene, dy 
trije menuten stean wiene wy wol oan ta! De bus kaam al gau. Yme en ik seine tagelyk 
op in freegjende toan: “Ellecom?”  De sjauffeur seach ús wat frjemd oan en herhelle: “ 
Ellecom? Ellecom. Ellecom??  Nou ja, Ellecom kan natuurlijk ook.” Ik seach him folslein 
ferbjustere oan, wat skeelt dy man? Komt dit wol goed? Mar hy gong fierder:”Wij 
zeggen hier meestal Goeden middag, maar Ellecom kan natuurlijk ook wel!”

Ik snapte de wink en sei:”Goedenmiddag! Is dit de bus naar Ellecom?”
Hij stoppe ek noch foar de doar fan ús eindoel en warskôge ús foar it achter de bus lâns 
oerstekken op de drokke dyk!

Jûns werom yn Ljouwert fûnen wy dat wy mar efkes in hap ite moasten by Wouters. Net 
allinne smakket it dêr skoan, it is ek noch mar in hoannestap nei it stasjon. Noflik nei 
sa’n dei.
Wy praatten gesellich mei de ober (eigener?). Ta beslút in bakje kofje en dat wie, ta ús 
ferrassing, fan him, sei er. Ik sei dat dit fansels net út koe en frege him wêr’t wy dit oan 
te tankjen hiene.
“Ik fyn jimme sokke aardige minsken” sei er. Wy betochten dat it dan mar te hoopjen 
wie, dat der net al te folle aardige minsken kamen, dat soe net út kinne!

Op it perron siet in aardich famke achter de piano en song ek noch! Wat is dat dochs in 
fynst fan NS! dy piano’s yn de stasjonshal, sa gesellich, in stikje muzyk by it wachtsjen! 
Har freon stie der hiel blier by te sjen. Se spile en song ‘Blowing in the wind’. Ik koe 
moai efkes súntsjes mei sjonge!

Wy troffen yn Ellecom noch in aardige ploech Kriteminsken út Apeldoarn, moai om 
efkes by te praten!    

Ary.

FÛGELTSJENIJS...
Net alle earrebarren (eibers) wolle noch nei Afrika by ’t winter. Yn Fryslân fûnen in 
fyftich it wol goed en bliuw mar ‘thús’.
It tal guozzen dat yn Fryslân oerwintert rint foars werom. It giet dan foaral om de 
kolgoes. Dit soarte hie ek al net in grut tal jongen.
Greidefûgelbeskermer Ultsje Hosper fynt dat op lytse skaal ûnderfining opdien wurde 
moat mei briedmesinen. Oaren tinke wer dat dit net helpe sil. Yn Frankryk wurdt 
nammens omraken jage op ús greidefûgels om’t se sa lekker binne.

Yme Meintema
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DE ÂLDE BOEKEKREAM, 
YN DE ETALAAZJE.

Mozayk fan in libben.
Chamien.
Smarge grûn.
Ien foar ’t ôfwinnen.
Joun,healwei tolven.
Gjin lintsje foar Homme Veldstra.
Foroaring fan lucht.
Bearenburger ferhalen.
De kleine kolonie.
De fûke.
No sâ.
De Ofrekening.
In fin mear as in bears.
Minsken is raar guod.
Forliezers.
Rjochtdei op de skieding.
Sa wie “t sawat
Jan Hut.
De Heidenen.
De lange jacht.

Dit binne boeken fan Rienk van der Velde.

Hawwe jo âlde boeken oer,skilje ús en wy rêde ús dermei.

Boeken te bestellen by:    Jaap Wiersma    tel. 0555336714
                                                     Sjoerd de Glee   tel. 0555422136l .
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HOE ÔFT WY (YME) WER MEI 
TSJIKKE YN ‘E KUNDE KAMEN.
Yme gong as bern wol mei syn mem op besite by in nicht fan har. Dat wie ek in nicht fan 
Tsjikke har mem. Sa troffen de bern elkoar en boarten se mei elkoar. Dat kontakt rekke 
fuort doe’t de bern âlder waarden.

Ik koe Tsjikke alhiel net, miskien dat ik wol ris praat oer har heard 
hie, mar dêr wie neat fan hingjen bleaun yn myn holle.

By de berte fan ús twadde hiene wy in kreamheinster fan Fryske komôf. Wy hiene it hiel 
gesellich mei elkoar, fandêr dat se skoften letter noch wol ris om in bakje kofje kaam.

By sa’n gelegenheid fertelde se ús dat se ek by in nicht fan ús wurke hie. Ik seach har 
raar oan, neffens my hie noch Yme noch ik famylje yn ‘e buert. Jawol, sei se, se wenje 
yn Twello.
Do bist mis, sei ik, wy hawwe gjin famylje hjir yn ‘e omkriten.
Se hâlde fol en sei der noch by: Dy man is dokter.
No, sei ik, dat kloppet alhiel net, noch Yme, noch ik hat in dokter yn de famylje. Sy 
hâlde har ein fêst, wy kamen net in stap fierder.

In hiel skoft letter wiene wy útfanhûs yn Mantgum by Yme syn âlden. Al pratende 
kamen wy mei it ferhaal oer de nicht.
Mem sei fuort: Ja, mar it kloppet wol. Tsjikke is troud mei in dokter en dy wenje dêr 
by jimme yn ‘e buert. Doe kamen al de ferhalen fan eartiids en waarden wy wer alhiel 
bypraat.

Sa fynt men sa mar ynienen famylje werom. Wy troffen Tsjikke en Jan letter op in kri-
tejûn. Wy hawwe it mei Tsjikke noch faak hân oer de kreamheinster en oer ús soannen, 
dy’t yn deselde snuorje op ‘e wràld kamen.

Ary.
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KRITEMIDDEI
SNEON 24 FEBREWARIS

de seal is iepen om 13.00 oere

we begjinne om 14.00 oere

 yn de seal fan Ugchelens Belang

Boogaardslaan 82, Ugchelen

en wy sjogge en harkje nei

“BLIKSTIENDER”
wa’t it sjoen hat seit: dit mei jo net misse...

Tagong: leden € 12,50  net leden € 17,50

Blikstiender bringt har programma Fryslan Heite mei sketskes en lietsjes. 
It is een tiidreis fan twa kear 45 minuten troch de skiednis fan Fryslân, wêryn 
we mei in knipeach sjogge nei markante foarfallen en persoanen ut de rike 
Fryske    histoarje. Mar ek it heden en de takomst wurde tsjin it ljocht holden. 
Dit alles sawol op earnstige as op komyske wize. 

 It selskip bestiet út 12 persoanen spilers, sjongers en muzikanten  
 (akkordeon, tromboane, keyboard, tenoar saksofoan en gitaar)
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FAN DE NIJE BOEKETAFEL.

Eeltsje Hettinga is de earste Dichter fan Fryslân en hy skriuwt: Leve de poëzie, Leve de 
taal, Leve ek it Frysks en der doche wy it foar! Op internet fine jo syn gedicht 
“Under de steden”. It is ús wer slagge om 6 nije boeken foar it fuotljocht it bringen. 

Anne is in nije roman fan Aggie van der Meer. 
It is in famylje-epos oer geheimen, belangen en relaasjes en spilet yn de perioade 
1880-2005. De priis is € 19,50

Wurk is in nije roman fan Elske Schotanus.
De haadpersoan yn dit boek is Jasper. Hy hat in goeie baan en 
syn libben ferrint komfortabel oant de dei dat hy om reden fan in 
arbeidskonflikt dien krijt. In oare baan fine falt net ta. 
Dit boek makket nijsgjirrich
De priis is € 17,50

Reinke in lytse skiednis fan in grutte frou. De skriuwer is Neeltje 
Bonnema. It ferhaal spilet yn de Waadhoeke yn it midden fan de 
noggentjinde iuw. 
De priis is € 12,50

It boek fan de moanne is: Hoe ’t God ferdwûn út Jorwerd De 
skriuwer is Geert Mak en de oersetting is fan Abe de Vries. 

De priis wie € 19,50 mar is no € 14,50

De Weddenskip ferhalen út de Edda. De skriuwer is Lida Dijkstra mei prachtige 
yllustraasjes fan Nina Peckelsen. It is in moaie opstap om yn de kunde te kommen mei 
de Noardske mytologie.
De priis is € 15,00

Mochten jim noch fragen ha lit it ús witte. Fia 0313-654859 of de mail witwil@planet.nl 
Oant jens by de nijeboekentafel. 
Tiny Klaver en Froukje de Wilde. 

KRITEMEILIBJEN

Spitich genôch bin der wer in oantal leden fan de krite stoarn.

Op 2 oktober is frij hommels stoarn, mefr. Tjikke Lukkes-Veerman.
Tjikke is 92 jier wurden. Se wie by har famylje yn Amerika, dêr’t se 
ek kremeard is.

Mefr. Aafke Kielstra-de Haan is stoarn op 23 oktober. Aafke is 75 jier wurden. De 
begraffenis hat yn stilte plak fûn.

Op 6 nov. is stoarn de heer Sijbren van Essen, yn de âldens fan 97 jier. De lêste 
maanden fan syn libben winne hy yn “de Loohof”.
De kremaasje fûn plak yn besletten kring.

We winskje alle neibesteanden in protte sterkte ta. Wy sille harren   misse.

Der bin ek leden dy’t yn it sikehûs lein ha óf noch lizze. Oaren wurde    yn in ferpleechy-
nrjochting fersoarge. As jo dat witte, jou it even troch oan it “Kritemeilibjen”. 

Harm van der Meer fertelt. It libben fan dirigent, muzykmaster 
en minskeman. Hy skriuwt ferhalen, anekdotes. Yn it boek stean 
sfearfolle Swart/wyt foto’s fan Henny van der Berg.
De priis is € 17,50 

Hennie Wiersma
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BÛSBOEKJE WINTERSKOFT 2017 – 2018

24 febr.    Grutte middei mei musyk.                                yn U. Belang
                  “de Blikstienders” út Lemmer komme 

24 mrt.       Grutte jûn mei in toanielstik                            yn U. Belang

6 apr.    Ledegearkomst    yn de Duiker

14 apr.      Jiergearkomst FBoU en Friezendei  yn Ljouwert

2  maaie Kritereiske

Ystjoere kopij foar Ut é Pinnen fan maart uterlik 15 februari
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KOART NIJS ÚT FRYSLAN  
Op 1 jannewaris binne wy ferfearn (ferhuze) nei Ljouwert. Dat wol sizze, fan de 
gemeente Littenseradiel nei de gemeente Ljouwert. Foar in nij rydbwys of in nije pas 
moatte wy no tenei dus nei Ljouwert en net mear nei Wommels. Myn earste rydbewys 
koe ik yn Mantgum (wêr ’t wy no wer wenje) ophelje. Hjir stie destiids it gemeentehûs 
fan de gritenij Baarderadiel, dat in tal jierren lyn mei Hinnaarderadiel Littenseradiel 
foarme. It hâldt net op. 

De kranten hienen it fierder de lêste tiid faak oer Ljouwert as kulturele haadstêd 
fan Jeropa. Mar doe kaam de klapper út Eastermar. Dêr foel in grouwe priis fan 
mear as fyftich miljoen euro. Wol te ferparten ûnder in flink tal dielnimmers oan de 
Postkoadelotterij. It ferparten fan de priis en it feest yn it doarp hat dagen duorre. De 
winners wienen it der gau oer iens dat ek de doarpsgenoaten sûnder lotten meipartsje 
moasten. Dit lêste is unyk yn ‘e skiednis fan de Postkoadelotterij.

Yn Kollumerlân levere de earste steatslotterij fan it jier ek al in lokkige winner op. Mar 
leafst in ton. De jackpot fan 19,4 foel earne yn Súd Hollân.

Wat it gewoane nijs oanbelanget kin ik melde dat de trije Fryske restaurants harren 
Michelinstjerren hâlden ha. In ekstra sr siet der foar harren net yn. Foar de lekkere iters: 
it binne yn Drachten de Koriander, Elevé yn Ljouwert en de Heeren van Harinxma op ‘e 
Sweach.

It ferhaal giet dat C&A yn hannen komt fan Sjinezen. De moadeketen had mear as 1500 
winkels mei mear as 35.000 minsken yn tsjinst. It wienen Clemens en August Brennik-
meijer út Westfalen dy ’t as lapkepoepen yn 1841 yn Snits útein set binne.

Auke Rauwerda wie yn Ljouwert in 85-jier âlde, tige bekende saak oan de Westerplan-
tage. Yn in great tal panden mei net te tellen kasten, laatsjes, kisten en doazen wie gjin 
nee te keap. Mar de Rauwerda’s wisten alles altyd direkt te finen. Harren saak oan de 
Celsiusweg is better te finen foar de bedriuwen als klant. As ôfskie hie de Ljouwerter 
Krante de fiif Rauwerda’s noch ienkear op ‘e foto yn ‘e saak oan de Westerplantage, dy’t 
no sletten is.

Yne Meintema
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Der komt op Skiermuontseach wer in suvelfabryk. De sân boeren binne hjirfoar yn 
oerlis mei Friesland-Campina. Fan 1925 oan’t 1973 wie der ek al in suvelfabryk op Skier.
Nei it Amelân komt in snelboat te farren. Wagenborg lit sa’n ding meitsje en de 
oertocht hjirmei freget tweintig menuten. It ferskil yn deiljocht is simmers grut yn ús 
lân. Op ‘e Waadeilannen ha se tweintig minuten langer ljocht as yn Maastricht. 
Jonker Cees van Eysinga (!923) is koartlyn stoarn yn Aldemarrum. Hy wenne dêr de 
lêste jierren yn in appartemint fan in âldereinkompleks Bos- en Meerzicht. Hy wie 
troud mei barones Maria van Harinxma thoe Slooten út Ysbrechtum. Sy wie yn 2015 al 
stoarn. Se wennen op Hoeve Boschoord yn Sint Nyk. Bearn Bilker, dy’t alles ôfwit fan 
benammen de Fryske adel, kaam in protte by de famylje oer de flier. Hy neamde Van 
Eysinga  “In hear fan stân, yn alle opsichten”.

Van Eysinga siet wol yn 25 bestjoeren. It gie him dêrby net om it jild, mar om ‘e goede 
saak, de mienskip. Dêrneist wie hy Hervormd dumny. As kamerhear fan Juliana en 
Beatrix wie er goed thús oan de hoven sawol yn binnen- as bûtenlân. Hy wie oprjochter 
fan de stiftingen Alde Fryske Tsjerken en Behoud Kerkelijke Gebouwen. De man hie 
fierder in protte ferstân fan it Fryske hynder. Hy wurdt wol neamd de rêder fan dit 
hynder. It âlde transformaterhúske by Wurdum Fr. krijt nij libben as ‘trekkershut’. Foar 
minimaal 100 euro kin der in nacht yn sliept wurde. Alie Schuringa-de Boer yn Hollum 
op it Amelân hie in amarylis mei trije stokken yn ‘e bloei. Der sieten fyftjin blommen 
oan. Wa kin hjir tsjin op! Twa stegen yn Drachten krije in swym dada. Trije kunstners 
sille hjir oer gear. Toskedokter Alex Pougia (33) yn Jobbegea freget twa dagen yn in jier 
gjin jild fan pasjenten dy ’t him net betelje kinne. De goeie man komt út Albanië.
Haadredakteur Hildebrand Bijleveld fan it Friesch Dagblad stoppet nei fjouwer moanne 
der mei. De redaksje woe him net mear.
It had efkes dourre mar de Troelstra Samling is nei in (te) lang skoft yn depot wer foar 
it ljocht yn Tresoar. No yn in eigentiidske foarm. Yn 2004 stie Pieter Jelles fier foaroan 
yn in ferkiezing “grootste Leeuwarder aller tijd”. Maurits Escher waard twadde en 
Mata Hari nûmer trije.Yn De Skierstins yn Feanwâlden is oant en mei 24 febrewaris in 
ústalling fan skilderijen fan Fryske “pronkpaleisjes” te sjen. Skilder Klaes Posthuma hat 
se makke.
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algemiene ynformaasje

KONTAKT PERSOANEN
Mefr A. de Boer-Holwerda 	Lindelaan 22 

 7391 JZ Twello 
	0571-273036

Dhr J. Nieuwland 	2e Johannastraat 19 
 7331 CE Apeldoorn 
	055 - 5332130

Dhr H. Dethmers 	Loseweg 107 
 7315 DB Apeldoorn 
	055 - 5214127

Dhr. J.  Klooster 	Gentiaanstraat 242 
 7322 BX  Apeldoorn 
	055-3671597

Dhr H. van der Meulen 	Asselsestraat 107 
 7311 EG Apeldoorn 
	055 - 5225310

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. T. Ruim  Kruizemuntstraat 104 
 7322 MA Apeldoorn 

 	055 - 3662216

Dhr B. Postma 	J. de Grootstraat 20 
 7311 GN Apeldoorn 
	055 - 5760715

Dhr/Mefr Wiersma 	Waagmeesterhoeve 509 
 7326 RZ Apeldoorn 
	055 - 5337614

Mefr T. Groeneveld - Faber 	Sleperserf 25 
 6961 JS Eerbeek 
	0313 - 653010

Mefr T. de Jong- 	Roelenengweg 48
Van der Meulen  3781 BB Voorthuizen 

	0342 - 471313

Mefr A. Huisman - Westra 	Verdistraat 229 
 7204 PX Zutphen 
	0575 - 521113

Mefr A. Roorda - Kooistra 	Jacob Meijlinkstraat 18 
 7425 SM Deventer 
	0570 - 591174
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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.

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

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

Hennie Wiersma  Waagmeesterhoeve 509 
 7326 RZ Apeldoorn 
 055-5337614

LIDMAATSKIP
frysK selsKiP “fier fan HÛs” aPeldoorn

Ynlage foar in jier € 12,50
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 ingrekken!)

BESTJOER
Foarsitter  De Wezeboom 4
Henk de Boer  6971 HP Brummen 

	0575 -563 927
  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 FAKATEURE
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KOLOFON
Utjefte
Frysk Selskip “Fier van hûs” Apeldoorn
51e jiergong nr 2 oktober 2017

Redaksje 
Froukje van Laar  Rentmeesterstedeweg 10 
  6961 DA Eerbeek 
 	0313 - 65 27 94 
  froukjedv@kpnmail.nl

Advertinsjes
Bero Postma 	J. De Grootstraat 20 

 7311 GN Apeldoorn 
	055-576 07 15

  beropostma@kpnmail.nl

Formjouwing
Bijbeeld, Apeldoorn 	studio@bijbeeld.nl

Drukker
Bijbeeld, Apeldoorn 	print@bijbeeld.nl

EARELEDEN
Aafje Miedema – Loonstra.

Lammert Toering
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