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foto fan fryslân

STOARM
Op woansdei 13 septimber 
belibben we de earste hjerst-
stoarm fan dit jier. 

Op Facebook kamen de 
folgjende frisismen te sjen 
oer de ûnderfiningen yn de 
stoarm.

Lieve zeventien. Het gaat 
mal! Het waait dat het 
rookt en heel Nederland is 

er glad mee aan. We mogen allemaal wel stenen in de 
buise doen. Ik fietste zonet buiten en echt, ik zou het 
niet bezoeken als ik jou was. De buurman vroeg nog 
of het mij in de plas was geslagen. Met boodschappen 
en al waaide ik om. Het regende dat het plaste, de 
appels rolden over de dijk en mijn boodschappentas is 
helemaal stukken. Mijn armtakken zijn open en ik ben 
zuiver achter de puist. Maar nu ben ik weer te plek. Al 
zijgt het hier wel wat in huis door die windpuisten. Wat 
mij aanbelangt ga ik me even neergeven met een beker 
warme poeiermelk met slagroom en wacht rustig af tot 
de storm is bekomen.

Ut heit & mem

Henk de Boer
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fan de foarsitter

WE SETTE WER ÚT EIN
Ha jo in moaie simmer hân en wie de fakânsje nei’t sin? Us jierlikse 
kritereis wie tige slagge fûn ik, fûnen jo dat ek?
As jo dit lêze is de Kritemiddei alwer west. Bestjoer en kontaktper-
soanen hawwe harren erfaringen bepraat en no op nei de earste 
grutte jûn fan it winterskoft.

Op 18 novimber komme Bauke van der Woude en Cambell Forbes mei 
harren nije programma. We bin der wis fan dat it wer in gesellige jûn 
wurdt. En sa hat it bestjoer sawat foar alle jûnen in programma klear. 
Allinne foar de grutte jûn yn maart sykje we noch nei in toanielfoar-
stelling.

It wurdt hieltyd dreger om it oantal bestjoersleden op peil te hâlden. 
Saakje Kingma moat út reden fan sûnens stopje mei it bestjoerswurk 
en de ferlotting. We hoopje dat ien fan de leden dizze taak op har/
him nimme wol. Ek oer de kosten fan it drukken fan de “Ut ‘e Pinne” 
meitsje wy ús soargen. It oantal siden moat werom nei 28. Hoe ‘t we 
dat dwaan wolle lêze jo fierderop.

Yn 2018 is Ljouwert “kulturele haadstêd” fan Europa. Op 14 april 
wurdt de Algemiene Gearkomst fan it Frysk Bûn om Utens en de 
Friezendei hâlden yn it Provinsjehûs te Ljouwert. In bysûnder barren, 
dat jo net misse mei.

Henk de Boer

FAN DE BESTJOERSTAFEL
Nei sa’n simmerskoft wer achter de bestjoerstafel plak te nimmen, 
dat ferget wol wat oanpassingsfermogen mar dan sa stadichoan,  nei 
wat blêdzjen yn de âlde Pinnes, komt (hast) alles jen wer yn’t sin. 
De foarbode fan it kriteskoft, it kriteblêd , makket it kritegefoel yn ús 
al in bytsje wekker en dan, mei de earste “Ut ‘e Pinne” wurdt it wer 
mienens: wat hat it bestjoer foar ús yn ‘t fet, ensfh. Ek foar it bestjoer 
bin “de krite- knyntsjedagen” dan wer foarby, hoewol ‘t it winterskoft-
programma dan al fêstlein is en yn ‘e krite-brief stie.

Foarige wike, tinkend oan myn “fan de bestjoerstafel-stikje” foar de 
neiste “Ut ‘e Pinne”, tocht ik: “no bin ik yn juni net even in pear wike 
yn Wierum west, wer sil ik it oer ha!”. En sjoch, letter dyselde wike, 
sei in freondin tsjin my: wannear silst my dat doarpke van dy, en se 
bedoelde Wierum fansels, no ris sjen litte!

En dat ha ik dus foarige wike dien! Sy ried, dat wie wol noflik en se 
naam ek (fia de routeplanner) in oare route. No en doe yn Wierum 
ha ‘k har alles sjen litten: geboartehûs, de seedyk, de moaie âlde 
tsjerketoer, even nei’t tsjerkhôf en in slach om buorren fansels, even 
kofjedrinke by Pietsje (in legereskoallefreondin) en doe nei Dokkum 
foar in broadsje by “de Posthoorn” en letter nei it Museum. Nee, der 
wie ik ek noch nea yn west.

Werom yn Eerbeek tink ik dan altyd “wat is’t  in moai doarpke, dat 
Wierum”, mar nee, ik wie ek wer bliid om thús yn Eerbeek te wêzen en 
dan mei moaie herinneringen oan Wierum.

Froukje van Laar
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TAKOMST FAN DE “UT ‘E PINNE”
De Pinne wurdt op dit stuit gearstald en drukt troch Bijbeeld yn 
Apeldoorn. Dit is indrukkerij dêr’t minsken mei in beheining wurkje. 
We bin tefreden oer de kwaliteit ensfh.  mar de kosten bin foar ús 
eins wat te heech. Troch it oantal siden te minderjen wolle wy tenei 
de kosten drukke. De nammen en adressen fan de kontaktpersoanen 
steane bygelyks tenei allinne yn de earste Pinne. De titels fan de nije 
en de âlde boeken moatte elk op ien side en mooglik hoecht dit ek 
net yn eltse nije Pinne.

De oerbleaune siden bin foar de ynkommen stikjes en dan kin it 
foarkomme dat jo stikje net yn de neiste Pinne stiet mar yn in letter 
nûmer. Wy hâlde hjiroer kontakt mei de leden dy’t stikjes oanleverje 
foar de “Ut ‘e Pinne”.

KRITEMEILIBJEN     
 
Spitichernoch bin der wer in oantal leden stoarn.

Mefr. A. Bonder-Talsma is stoarn, we ha hjir gjin berjocht fan krige.

Op 11 april is mefr. Jelly Slachter-v.d. Zwaag stoarn op 86 jierrige 
leeftyd. Se waard fersoarge yn “De Groene Hoven”.

Us erelid, Vroukje v.d. Nieuwenhuis-Steneker, is stoarn op 20 juli en is 
89 jier wurden. Se wie al 66 jier lid fan krite “Fier fan Hûs”. It ôfskie wie 
yn besletten kring.

Mefr. Machiela-Kuiken stoar op 24 augustus. Se is 80 jier wurden en it 
ôfskie wie yn besletten kring.

In wike letter, op 31 augustus, stoar de hear Klaas Abma. Hy is 83 jier 
wurden. Jierren hat hy,tegearre mei Theun Ruim, it kritekrantsje, de 
“Ut ‘e Pinne”, gearsteld.

Wy sille se misse.

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

Hennie Wiersma
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BRUORREN BAKKERS  
DE LEKKERSTEN
De lekkerste Fryske oranjekoeken komme út Akkrum, De Knipe 
en it Hearrenfean. Sa bliek koartlyn op de LC Nazomerfair yn 
Oentsjerk. Marten Boonstra hat syn bakkerij yn Akkrum en 
broer Roel hat syn negoasjes yn ‘e Knipe en op it Hearrenfean. 
Se brûke beide it âlde resep fan heit foar de koeke, mar ha har 
eigen geheim foar de krêm. En dat litte se mekoar net witte. Yn 
oare saken helpe se mekoar wol, as de need oan de man komt.

De publykssjuery fûn Roel syn oranjekoeke it lekkerste, 
mar de saakkundigen keazen foar Marten sines. En dizze 
lêsten joegen Roel in twadde priis. Foar beide sjuery’s wie 
de útslach in ferrassing. We ha alles blyn  preaun.

Faksjuerylid Hilco Wagenaar hie ek noch in tal tips. Faaks ha ús 
thúsbakkers hjir ek noch wat oan. Tink goed oan de ferhâlding 
tusken koeke en spiis. En net te lang bakke, oars wurdt it te 
droech. De kombinaasje fan farske fruchtsjes mei krêm byt inoar.

Yn Oentsjerk waard keazen út in foarseleksje fan tsien. Dy 
wienen in wike earder keazen út in great tal ynstoerings. Dit 
barde by de Ljouwerter Krante dy’t ien en oar op tou set hie.

Hjir efkes de nammen fan dy oare lekkere bakkers. Wol aardich om 
te witten as jo yn ‘e buert binne. Ypma’s Bakkerij, Heeg; Bakkerij 
Vliegendehond, Wolvega; Bakkerij Hallema, Joure; Echte Bakkerij, 
Heerenveen; Posthumus, Wommels; De Korenbloem, Sneek; Bakkerij 
Nico en Aaltsje de Groot, Stiens en Fa. J. Elsinga & Zoon, Harlingen. 

De Snitser bakker dêr’t wy in jier as wat de oranjekoeken foar Fier 
fan Hûs hellen stiet net yn dit rychje. In oare kear better, De Haan.

Yme Meintema 

 

Tillefoan 
055 - 576 07 15 

Ek in advertinsje 
pleatse yn de Pinne?  

Skilje Bero 
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Tillefoan 
055 - 576 07 15 

Ek in advertinsje 
pleatse yn de Pinne?  

Skilje Bero 
 

WAT MEAR OER...

Campbell Forbes is geboaren op de Bahama’s. Doe’t hy fjirtjin jier   
waard, krieg hy in gitaar fan syn heit want hy woe graach gitarist 
wurde yn de “High Scholl Band”. Mar dat plak wie al beset en sa 
waard hy úteinlik bassist/sjonger.
Nei syn eksamen gie hy nei Florida foar in studzje “Internasjonale 
betrekkingen”. Mar de leafde foar de basgitaar bliek te grut, hy gie 
werom nei de Bahama’s om der basgitaar te studearjen en waard, 
doe’t hy 16 jier wie, beropsmusikant yn ferskate Caribische topbands, 
û.o. yn “The beginning of the end”, de band dêr’t  se de wrâldhit 
“Fynky Nassau” mei hiene (mear as trije miljoen cd”s) De Leafde 
dreau Campbell yn 1985 nei Nederlân dêr’t hy winne yn Harlingen. Yn 
Fryslân hie hy in oantal jierren in protte sukses mei syn band “Freez 
Carib”.

Yn 1999 frege Bauke van der Woude him bas te spyljen by de opnames 
fan “It slyt mar net”. Campbell bliek benei Bauke’s buorman te wêzen 
en sa waard dizze ontmoeting in boppeslach. Hy waard de fêste be-
gelieder fan Bauke en se hiene in protte sukses ûnder de namme: duo 
“Swart- Wyt” , mei harren selsskreaune Fryske en stedsfryske sankjes. 
Letter foarmen se acht jier lang in suksesfol fjouwermans-kombo mei 
John Eskes en Hans Sambrink. Campbell begûn letter sels yn it Frysk 
te sjongen en dit waard foar him de brêge nei de Friezen, hy fielde him 
ek hieltyd mear in Fries. No seit hy faak: “Ik moat soms yn ‘e spegel 
sjen om te witten dat ik swart bin”. Je soene sizze kinnen dat hy op 
dizze manier dochs noch syn bydrage levert oan de ynternasjonale 
betrekkingen.

Bauke van der Woude en 
Campbell Forbes
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GRUTTE JÛN
SNEON 18 NOVIMBER      20.00 OERE

doarren iepen om 19.00 oere
en de kofje mei oranjekoeke stjit wer klear

YN DE SEAL FAN DUIKER
 

Hoenderloseweg 10 yn Ugchelen
sjogge wy nei in optreden fan

BAUKE VAN DER WOUDE
en 

CAMPBELL FORBES

IT FOLK KOMT BY DE MINSKEN
Dizze kear behein ik my ta in tal mear as minder bekende Friezen
en ynwenners fan ús landsje. En dan earst dyjingen dy ’t ús yn de lêste 
tiid ûntfallen binne.

Om te begjinnen mei Rients Gratama. Rients wie in grut entertainer. 
Hy koe alles, mar bleau altyd freonlik en ienfâldich. By syn ferstjerren 
stiene der grutte stikken yn ‘e krante en in protte advertinsjes. Dêr út 
in tal sitaten. Ik kin jim him net better sketse. Snedich, skerpsinnich, 
myld en ironysk, in tikje mankelyk, skriuwer, kaberettier, dichter, 
artyst, ambassadeur fan de Fryske taal en kultuer, sjonger en boppeal 
Fries. Der wie in grut ôfskie yn de Ljouwerter Harmonie foar gasten, 
freonen, famylje en kollega/artysten. In hondert as wat. Ek dêr oan 
waard rom oandacht bestege yn ‘e parse. Rients is 85 jier wurden.

In oare Fries dy’t ek rom betocht waard yn ‘e krante, wie de romrofte 
theolooch Harry (Harminus Martinus) Kuitert, berne yn Drachten. 
Hy is 92 jier wurden.Hij wilde onafhankelijk zijn in zijn denken. Hy 
neamde himsels in klassiek gereformeerd jongetje. Hy hat in protte 
teologyske boeken skreaun. Ien fan syn bekendste stellingen wie: 
Alles wat we over Boven zeggen, komt van beneden, ook als we 
zeggen dat het van Boven komt.

Yn ‘e rin fan ‘e simmer ferstoar Jacob Noordmans, hy wie 89 jier en 
had hast sechtich jier foar de Ljouwerter Krante yn’t spier west. Earst 
as gewoan redakteur en letter as haadredakteur. Noch ien fan de âlde 
stimpel. Wat hy skreau,dat hie gesach.

Ek is rêst Gerrit Elzinga, 93 jier. In tige kundich argeolooch.

Yme Meintema
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Nei omswervingen yn binnen- en bûtenlân is Hildebrand Bijleveld 
werom yn Fryslân. Op 1 oktober wurdt hy haadredakteur fan it 
Friesch Dagblad.

Pieter Breuker krige fan ’t simmer in Sulveren Anjer fan prinses 
Beatrix. Met zijn onderzoek naar de kaatssport en de invloed van 
sport op cultuur en maatschappij verhief hij de sportgeschiedenis tot 
wetenschappelijke discipline.

Geert Mak giet wer wenjen yn Jorwert. Hy hat dêr de pastorije kocht 
foar in bûsfol sinten. De artyste Inez Timmer wennet ek al yn Jor-
wert. (Op fakânsje yn Skotlân fûn se in partij drugs mei in wearde fan 
11.000 euro.)

De âldste Nederlander wennet op it Amelân. It is Eelke Bakker en hy 
is 107 jier âld.

En sa as jimme witte is Teake van der Meer (18 septimber 1937 yn 
Zwagerveen) de kommende  pear jier oan it dachsizzen. Hy giet noch 
ien kear by alle sealen lâns der’t er ea optreden hat.

Yn Fryslân wenje no sa’n 4000 miljonêrs. De gritenijen Ferwerderadiel  
en Littenseradiel telle elk ongefear 100 fan sokken. Ik ha it efkes 
neigien, mar wy heare der net by.
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BUSBOEKJE 2018 EN NIJE BOEKEN
k ha yn augustus noch inkele dagen yn Noard Fryslân kuiere. It waar 
wie ús geunstich tagedien. Sinne, gjin kalde wien mar wol romte, 
stilte, fûgels en útsicht op de eilânnen wat wol in minske noch mear.

Tusken troch yn Feanwâlden it theaterstik “Koning van het grasland” 
sjoen. It wie twa-tallich. De dilemma’s fan it boerenbestean MKZ, AID, 
natuerorganisaties komme yn dit stik foar. Helmert Woudenburg, en 
Joop Witter mans mar Trudy Klever en Marcel Faber spielje hiel goed. 
Harren fertriet en de spanning tusken de boer en de oerheid bringe 
se foar it foutljocht. Bieneke Ehlhardt spiele Rosa, de grutto. Sy hâldt 
monologen oer har jongen, die se probearret te redden út de lauwen 
fan de foks, hermelijn, maaimachine.  

Der binne fast mear Friezen om útens die yn Fryslân “Koning van het 
Grasland sjoen ha. Lammert van der Meulen en syn frou yn elts gefal 
want sy wienen ek yn Feanwâlden. Ik kin noch mear fertelle oer ús 
erfaringen yn Fryslân. 

Mar it wurdt tiid dat wy omtinken jouwe oer de nije boeken.

Dochs alderearst wolle wy it bûsboekje 2018 noch ûnder jim oan-
dacht bringe.

It Fryske Bûsboekje is de trijenfjirtichste útjefte. It tema fan 2018 is 
Fryslân, lân fan taal. Wy fiele leafde foar taal en wy ha besocht dat 
yn bylden te fangen: mei âlde en nije wurden, mei bydragen oer 
hoe’taal jo libben bepale kin. In fêst plak hawwe de siswizen, dis kear 
ek yn Fryske streektalen en sels ien ien it Grinzers. In spesjaal plak is 
yn romme mei stikjes gebeartetaal. 365 dagen om jo gedachten, jo 
ôfspraken of bysûndere mominten op te skriuwen yn de taal dy’t it 
tichtst by jo leit.

Froukje de Wilde



18 19

Ut ’e Pinne Nr.2  oktober 2017

De priis fan it bûsboekje is € 7,00. Op 
de earste kritemiddei kinne jo in boekje 
bestelle mar in tillefoantsje om jo bestelling 
troch te jaan is ek mooglik.

En no ynformaasje oer de nije boeken. 

Sterke skouders Is in roman foar sawol 
jeudige lêzers as folwoeksenen. 
Skriuwster Hanneke de Jong. Priis: € 13,95.
Sterke skouders giet oer Willem syn 
syktocht nei wat him yn syn bernejierren 
ófspille hat.

Wês net bang mar wol foarsichtich 
Skriuwster Hanneke de Jong. Priis: € 8,50 
It is it wier barde ferhaal fan de santjinjierrige Lilan. Fanwege de 
oarloch yn har bertelân Syrië lit Lilan alles achter en besiket ja nei 
Nederlân te kommen. Har reis as flechtling is net sûnder gefaar.   

Brekizers fan de foarútgong 
It is de neiste studzje fan Philippus Breuker Priis: € 19,50 
Nut en nocht op doarpen yn de twadde helte fan de njoggentjinde 
ieu, mei oandacht foar doarpselsskippen en lêsselskippen.

Ventoux (it boek fan de moanne) 
Skriuwer en sjoernalist Bert Wagendorp Priis: € 8,50
It is in boek oer freonskip en tiid, oer leafde en skuld.
It boek is ferfilme en bewurke foar toaniel en no oerset yn it Frysk.

De reuzen wurde wekker 
Skriuwster Akky van der Veer Priis: 17,50
Akky van der Veer wol mei de reuzen wurde wekker graach har nije

ynsichten mei de lêzer diele. De skiednis fan de ierde en de minsken is 
neffens har hiel oars as ús altyd foar holden is. Se wol mei klam sizze 
dat foar har wier wurden is, dat foat oaren net sa hoecht te wezen. 
Elkenien hat rjocht op syn/har eigen wierheid.

Nûmers  
Skriuwer Jaap Krol Priis: € 13,50 
Fan boppe of lykje it mar grize monotone blokken te wezen. In grutte 
wenwyk mei rjochte strjitten. It boek jouwt ynsjoch oer wat sich dêr 
ôfspilet.

De trekker fan Troje
Skriuwer Hein Jaap Hilarides Priis € 19,50
Identiteit, de Fryske saak, leafde en wraak, dat binne de tema’s fan 
dizze Bildungsroman. Stap foar stap wurket tan ei in thrillerachtinge 
ûntknoping.

Miskjin hawwe jo noch oare nije boeken sjoen of lêzen dy’t net op dit 
listje foarkomme. Wy hearre it graach. Oant sjen by de nije boeketafel,
Tine Klaver en Froukje de Wilde, Tel. 0313-654859

BÛSBOEKJE WINTERSKOFT 2017 – 2018
18 nov.    Grutte jûn mei Bouke van der Woude en
                  Cambell Forbes    yn de Duiker
12 jan      Nijjiersbesite mei “in miel”   yn U. Belang
24 febr.   Grutte middei mei musyk.   yn U. Belang
                 Wy sille “de Blikstienders” út Lemmer útnoegje 
24 mrt.   Grutte jûn mei in toanielstik  yn U. Belang
6 of 20 apr. Ledegearkomst    yn de Duiker
14 apr.    Jiergearkomst FBoU en Friezendei  yn Ljouwert
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REIS TROCH “MOAI FRYSLAN”
9.00 stasjon Mantgum. Krekt as ik efkes sjuch oft de trein der al oan 
komt, in freonlik stimme út de lûdsprekker: De trein fan 9.08 rijdt 
vandaag niet. De eerstvolgende trein gaat om 9.28.

Myn opsjes: 
1. werom nei hûs, 5 menuten, 10 menuten yn ‘e hûs, te min om de jas 
út te dwaan, 5 menuten rinne nei it stasjon.

2. wachtsje op in kâld, winich perron.

3. yn ‘e bus stappe, dy’t krekt foarrydt mei mogelike treinreizigers út 
Boazum, Easterwierrum en no op reis giet nei Ljouwert.

Ik kies foar 3 en ryd troch leave doarpkes yn griene greiden ûnder in 
blauwe loft fol prachtige griis-wite wolken.

In kertier te let mei 50 sinten minder yn ‘e beurs stap ik de oefenseal 
yn de Harmonie yn, wêr ‘t myn favorite koar Parnas al drok oan it 
ynsjongen is.

Goed, it koste tiid en jild, mar dan ha jo ek wat!! Boppedat koe ik 
my ek noch fernuverje oer it Wûnder fan De Heak mei al syn op-en 
ôfritten, syn ûndertroch en der oerhinne diken, syn fiadukten, syn 
akwadukt. En no wol ús Hajo Apotheker (boargemaster fan Sudwest 
Fryslan) ek noch in dyk by it spoar lâns ha!!!

Dy man moat noch ris yn ‘e bus nei Ljouwert, dan kin er sjen hoe moai 
as Fryslân dêr wurden is.
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DE ÂLDE BOEKEKREAM
De opbringst op de Nijjiers bisite wie €19,50. It Nijjier sette dus goed 
ùtein. 

YN DE ETALAAZJE

oan de kant fan ‘e mar  H.Y. de Vries

stellingwarver striekelstokkies  Joh Veenstra

de oare hwelte   Nienke fan Hichtum

de tiid holp mei /  
skaadkant fan it libben   Hoatse de Jong

it kin net mâlder   Joke Keizer

fjoer útin dôve hurd  Anne Watman

jan hut-   Rink v d Velde

hynstefigen   Hylkje Goïnga

smoarge grûn   Rink v d Velde

kwea jild   Joop Boomsma

in moaie leeftyd   Tiny Mulder 

in nacht fan hûs   Jetske Bilker

knyflok en riedmannen  Fryske Misdiedferhalen

gefaar op ‘e dyk   Froukje Annema

minsken is raar guod  Rink v d Velden

us kat is âlderling wurden  Ds.Marten de Boer

Jaap Wiersma & Sjoerd de Glee
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op redens oer   Hylke Speerstra

oar plak oare tiid  Jetske Bilker

it doarp fan anne  Jant Visser-Bakker

bileäm en de ingel  H.Hoogeveen

in dei fan plezier  Waling Dykstra

fororing fan lucht  Rink Landman

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

Boeken te bestellen by: 
Jaap Wiersma  055-5337614
Sjoerd de Glee  055-5422136

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
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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

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!)
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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
  lammertvandermeulen@kpnmail.nl

Lid FAKATEURE

KOLOFON
Uitgave
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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FLAEIJELFEEST, “FRYSK KULTUER 
HISTOARYSK EVENEMINT”
Op de lêste sneon fan septimber krieg it Flaeijelfeest syn beslach 
op it bûten “De Horne” yn Nieuwehorne. Moarns mei in 4 km. lange 
optocht mei antike reauwen út it begjin fan de foarige ieu en de de 
middeis mei in great evenemint op it feestterrein.

Op it bûten wie in protte te sjen en te dwaan foar jong en âld. In 
kompleet iepenloftmuseum, folop yn bedriuw mei in doarpskapper, 
in fietsenmakker, in smid, in echte spithutte mei turfstekkers, in 
boere-
buolguod-feiling en noch folle mear. Op it skoalleplein koene de 
bern broadsjes bakke boppe in fjoer, âld-hollânske spultsjes dwaan 
of knutselje. Yn de kruidenierswinkel waard echt âlderwetsk snob-
bersguod ferkocht. Dit alles wie feestlik opfleure mei mei âlde kermi-
sattraksjes, lykas in loftskommel en in sjittinte, âlde folksdûnsen en 
kampioenskippen ringriden.

Mei de 35ste edysje yn 2011, krieg it Flaeijelfeest de Fryske ûnderskie-
ding “Friesk kultuer histoarysk evenemint”.

De organisaasje fan it Flaeijelfeest, dy’t bestiet út rûm 450 frijwilligers, 
hat te’n doel om it eardere libben op it plattelân, yn de foarm fan in 
“iepenloftmuseum fan/foar ien dei” ( ridend en yn bedriuw) tentoan 
te stellen.

Henk de Boer




