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YNHÂLDfoto fan fryslân

ST. JANSKERK, 
DEINUM
De St. Janskerk is door zijn 
unieke en karakteristieke 
uivormige torenbekroning 
zeer bekend in Friesland. 
In de volksmond staat deze 
torenbekroning bekend als 
‘de sipel’. De kerk ontleent 
zijn naam aan St. Jan. Een 
fraai gekleurd glas, in het 

venster aan de oostkant, met als afbeelding de doop van 
Jezus door Johannes de Dooper, herinnert aan dit feit. 
De geschiedenis van de St. Jan begint tussen 800 en 1000 
jaar na Christus. Het eerste kerkje was waarschijnlijk van 
hout. Tussen 1050 en 1200 stond er een tufstenen kerkje.

Het is niet bekend of de eerste kerkjes in die tijd een 
toren hadden. De huidige toren is gebouwd tussen 1550 
en 1567. De uivormige torenbekroning is een uiting van 
de Renaissance en is in 1589 aangebracht. De kerk en de 
toren hebben in de afgelopen eeuwen een aantal res-
tauraties ondergaan, waarbij een aantal keren het voort-
bestaan van kerk en toren op het spel hebben gestaan.
Rondom de St. Jan en haar begraafplaats bevindt zich 
een monumentale muur met hekwerk.

Coverfoto: Alvestêdetocht 1963

bron: ANWB
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Yn ‘e rin fan de tiid sille we erfare wat der allegear fan al dy ideeën fan 
de partijen telâne kommen is.
Noch even dit: wy heare yn’t algemien net folle kommentaar fan de 
leden oer de middeis en jûnen, dy’t we organisearje (nee ek fan jo 
net!). Fine jo de jûnen dy’t wy organisearje de muoite wurdich of kin 
it better. Wat foar grutte jûn soene jo noch wolris belibje wolle by de 
krite. Us sprekwurd is itselde as by de winkelman: “Is’t jim net nei’t 
sin, fertel it ús”. Binne jo tefreden, fertel it oan alle Friezen yn jo om-
jouwing. Mei koarten op de jiergearkomst ha jo alle gelegenheid om jo 
miening te jaan. Dwaan hear!
Sa en no: op nei de kritejûn fan 18 maart, de jiergearkomst en de 
kritereis. En, nei de simmer fansels. Ik hoopje jo faak te sjen, de kom-
mende tiid!

fan de foarsitter

EEN GOED BEGJIN...
Op 6 jannewaris sieten we mei 35 minsken oan it nijjiersmiel. In 
lytse grûp, ferlike mei oare jierren, mar it wie tige gesellich. De lúkse 
broadsjes, nageltsjetsiis, de Fryske sûkerbôle en roggebrea en de 
spesjale Fryske gehaktbal, smakken poerbêst en de fersoarging troch 
de minsken fan De Duiker wie top! It oare jier mar wer? Of is it in idee 
om gjin nijjiersgearkomst te hâlden mar yn pleats dêrfan, bygelyks in 
wike foar de krystdagen, in “krystmiel” te organisearjen. It bestjoer 
spilet wol mei dizze gedachte. Fierder winskje ik alle leden, foar safier 
ik it noch net dien ha, it bêste foar 2017 en hoopje dat eltsenien, mei 
gesin en famylje, in moai en sûn jier belibje mei.
De Kritemiddei mei de trekharmonikagrûp “Oostergo” út Grou ha we 
ek alwer hân. Ik hoopje dat it in gesellige meisjong-middei wurden 
is. Op 18 maart komt de toanielgrûp út Bodegraven en omkriten. 
Ferskate kriteleden út dy omjouwing spylje hjir yn mei.
Op 21 april is de jiergearkomst en dan, yn maaie, hooplik it kritereiske 
en sa gean we mar troch, op nei de simmer. It liket wol dat de tiid by’t 
âlder wurden flugger giet mar dat sil wol oan ús sels lizze, wy wurde 
wat stadiger.
De ferkiezingen komme der oan, ik bin benijd hoe’t de útslaggen 
foar de ferskate partijen wurde sil en wat foar regearing krije we? 
Alle partijen wolle foar ús allegear it bêste, de iene hat noch moaiere 
ideeën as de oare en goed fyn ik it wol dat se ek allegear oproppe ta 
ferdraachsummens. Neffens my begjint dat al mei it taalgebrûk en 
dat is it no just, dêr’t ik fan fyn dat dit yn de keamerdebatten better 
kin. Se brûke der wurden dêr’t wy eartiids in figuerlike draai foar om 
‘e earen krigen. It liket der op dat omrop Fryslân selsstannich bliuwt, 
teminsten wat de útstjoerings oangiet. Hooplik krije we in minister fan 
mediasaken, dy’t net tinkt dat troch besunigjen alles better wurde sil. 

Henk de Boer
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FAN DE BESTJOERSTAFEL
It rint stadichoan nei de ein fan it kritejier 2016 - 2017, we ha (no) 
noch de toanieljûn fan 18 maart, de jiergearkomst op 21 april en 
op 11 maaie de útsetter, it kritereiske. Nei de maaityd wurdt it dan 
simmer, in simmer mei in protte moai waar hoopje we. Even der op út 
mei de caravan of mei in bus of noch oars en ja hear, ik sil wer in pear 
wike nei Wierum, it doarpke, dêr’t de see de dyk omklammet en sa. 
As it in bytsje kin wol ik dizze kear ek in dei nei’t Amelân.
No’t ik dit skriuw is it 6 febrewaris, hertsje winter dus, al soene je dat 
net sizze en dochs, der soe noch bêst in alvestêdetocht komme kinne, 
de measte wiene leau’k yn febrewaris.
Wat sille wy ús beide redaksjeleden, Klaas Abma en Theun Ruim, 
misse! Eltse kear waarden de “Ut ’e Pinnes” moaier, om te sjen en om 
te lêzen, it sil in hiele toer wurde om it sa te hâlden en fuort te setten. 
Ha we mooglik noch mear leden dy’t (ferburgen) “redaksje-kwali-
teiten” ha, tige wolkom!
Moarn (7 febr.) sil oare Froukje en ik der in dei op út, sa stadichoan is 
dat tradysje wurden. Al in oantal jierren dogge wy dat en dan geane 
wy, mei de trein, nei Ljouwert. Wat winkelje, kofje drinke mei wat 
lekkers, even nei it Frysk museum (’t sil no wol drok wêze mei al 
dy moaie skilderijen fan Alma Tadema), herinneringen ophelje by 
winkels dêr’t wy mei ús mem nije klean kochten foar de simmer of de 
winter. Us mem makke myn measte klean sels, dus dat waard meastal 
in “lapke by Covers”.
No, sa mar wer, allegear oant sjen, as it in bytsje kin, op alle krite-
middeis en -jûnen en dan prate wy fierder...

US FERLOTTING  
OP DE KRITEJÛNEN

Op de kritejûnen (en -middeis) hâlde wy in ferlotting. Eltse kear 
soarget Saakje, tegearre mei har “oarehelte” Sijmon, wer foar moaie 
prizen. De lotten kostje €0,50 per stik. Dochs bestjit der wat ûndúd-
likens oer it hoe en wat. En as der ûndúdlikens is dan ûntstjit der 
ferwarring. Lit ik dêrom mar even it ien en oar útlizze tocht ik.
Allerearst: Saakje en Simon meitsje, oan ’e hân fan it oantal te 
ferwachtsjen kriteleden op de jûnen, in oantal envelopkes (slûfkes) 
klear. It oantal kin fariearje mar meastens bin it sa’n acht- à njoggen-
hûndert. Per fyftjin lotten sit der in pryske yn in envelop. By 900 
lotsjes bin der dus 60 prizen te winnen en krekt as by eltse ferlotting
(ja ek de staatsloterij, de bankgiroloterij, ensfh.) is de kâns om net 
in priis te winnen folle grutter dan wol. Logysk fansels, oars soe in 
ferlotteing gjin posityf finansjeel resultaat opleverje. En dat is no just 
wol de bedoeling. Ek ús lotterij bringt eltse kear in moai bedrach op, 
per jûn om ’e 300 euro hinne. Dêrmei kinne we in behoarlik diel fan de 
kosten fan ús jûnen betelje.
Ik hoop dat it in lyts bytsje 
dúdliker wurden is wêrom 
’t we in ferlotting hâlde en 
wêrom ’t net eltsenien in 
prys winne kin. Ha jo dochs 
noch fragen, stel se dan oan 
my of oan ien fan de oare 
bestjoersleden.

Henk de BoerSkriuwster
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KRITEMEILIBJEN
Spitigernôch bin der al wer kriteleden stoarn.

Op 12 desimber ferstoar de hear Persijn, yn de âldens fan 90 jier.
Hy waard jierren fersoarge yn “Randerode” en de lêste tiid winne hy, 
wer tegearre my syn frou, yn “de Loohof”. De kremaasje wie op 16 
desimber op Heidehof.

Op 18 desimber ferstoar mefr. H. Venema-Peterson, sy waard 88 jier 
en waard ek jierrenlang ferpleegd yn “Randerode.
De begraffenis wie, yn besletten kring, op 22 desimber.

De hear J. Hoekstra stoar op 25 jannewaris, yn de âldens fan 72 jier. 
De ôfskietsjinst wie op 31 jannewaris yn de Bronkerk te Ugchelen. De 
begraffenis wie in dei letter yn Swichum (Frl.).

Ek stoarn is de hear van Eck, yn de âldens fan 84 jier. Spitigenoch 
koene wy hjir gjin oandacht oan bestede omt er gjin berjocht oer 
kommen wie.

Kritebestjoer en -leden betsjûgje de neisten harren ynlik meilibjen.

Der binne 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 Kritelibben.

Hennie Wiersma

GRUTTE JÛN
OP SNEON 18 MAART

YN UGCHELENS BELANG 
Boogaardslaan 81, Ugchelen 

till. 055-5216377

It toanielselskip fan krite Boadegraven

“NOCHT EN WILLE”
spilet foar ús it stik

TWAFERTSJINNERS
YN

TWASTRIID
de yntreeprys is €12,50 p.p. (net leden €17,50)

seal iepen om 19.00 oere, even byprate ûnder een bakje kofje 
mei oranjekoeke en dan begjint it stik begjint om 20.00 oere. 

Allegear oant sjen!
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ALGEMIENE LEDEGEARKOMSTE 2017
Alle leden wurde wer útnoege foar de ledegearkomste op freed 
21 april 2017. Wy begjinne om 19.00 oere yn de seal fan de Duiker, 
Hoenderloseweg 10, yn Ugchelen. Wy hawwe it programma omkeard. 
Earst om 19.00 oere fertelt Jorieke Savelkouls oer har ûndersyk nei de 
skiednis fan it Fryske Hynder. Om goed njoggen oere, nei een koarte 
pauze mei ferlotting, hâlde wy ûs jiergearkomste.

WURKLIST
1. Iepenjen

2. Meidielings

3. Fêststellen fan de wurklist

4. Ynkommen stikken

5. Ynfentarisaasje punten omfreegjen

6. Ferslach fan de ledegearkomste fan 15 apr. 2016 
In koart ferslach stie yn 'e Pinne fan okt. 2016 en op de 
gearkomste kin it hiele ferslach noch ynsjoen wurde

7. Evaluaasje kritejûnen

8. Jierferslach fan de skriuwster

9. Jierferslag fan de ponghalder: eksimpl. fan it jierferslach 
lizze om yn te sjen op de tafels

10. Begrutting 2017. It bistjoer stelt foar de kontribúsje te 
ferheegjen nei €12,50 per lid.

11. Ferslach fan it kritemeilibjen

12. Ferslach fan de nije boekeferkeap

13. Ferslach fan de âlde boekeferkeap

14. Ferslach fan de snypsnarenferkeap

15. Ferslach fan de kaskommisje

16. Beneaming fan in nij reservelid foar de kaskommisje

17. Bestjoersferkiezing. Oan bar fan ôftreden is skriuwster 
Froukje van Laar en bestjoerslid / ferlotting Saakje Kingma. 
Beide binne werkiesber.

18. De Ut é Pinne, hoe fieder

19. Wurklist 2017-2018 foar it nije winterskoftprogramma

20. “Earje en wurdearje”

21. Omfreegjen

22. De foarsitter slút de gearkomste
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KRITEREISKE
It giet wer oan.
De reiskommisje hat sûnt 1988 it 27e Kritereiske, dat yn desimber 
noch op priemmen stie, no kant en klear en siket no noch foldwaande 
leden en ek net-leden, dy’t sa’n goed fersoarge reis op ’e nij of foar 
d’earste kear mei-belibje wolle.

Programma
Yn’t koart is dit it programma foar 
dy dei.

• 09.00 oere. Mei de “ Happybus” 
fan in Apeldoornse ûndernimmer 
 reizgje wy ôf fan it parkearplak 
by it swimbad “Malkander”, 
 Dubbelbeek 56 yn Apeldoorn-Súd.

• Yn Kraggenburg kofje mei gebak.
• Nei Ossenzijl foar in boattocht fan fiif kertier en in breamiel mei 

kroket.
• Yn Luttelgeest besykje wy de “Orchideeën Hoeve”, in tropysk 

waarm paradys.
• Wy krije dêr goed twa oeren de tiid om alles te besjen.
• Fieder op ‘e dei ride wy nei Giethoorn foar in trije gongen waarm-

miel.
• 20.00 oere. Wer werom op is parkearplak by swimbad “Malkander”.

It wurdt wer in reiske mei in soad fariaasje

Ynskriuwing
De kosten fan dizze fersoarge deitocht binne € 65,- de man/frou. Hjir is 
alles by ynbegrepen, útsein de fertarrings by it waarmmiel.
As jo mei op reis wolle, moatte jo jo foar 1 april telefonysk opjaan by 
Saakje Kingma 0313-652724.

Reiskommisje
Jo ynskriuwing wurdt definityf as it bedrach foar 1 april oermakke is 
op bankrekken NL98 INGB 0006 2367 14 fan it Frysk Selskip “Fier fan 
Hûs” te Apeldoorn, ûnder it neamen fan Kritereiske 2017.
Dielnimmers, dy’t in spesjaal dieet brûke, moatte dat daliks by de 
telefonyske opjefte witte litte. Letter kin d’r gjin rekken mear mei 
hâlden wurde.

In oare datum
Troch de jierlikse s.n.Friezereis nei besibbens fan ús taal yn it noardlik 
diel fan Dütslân, ha wy in nije datum fêstlein’.

tongersdei 11 maaie 2017

net ferjitte... net fersitte

De Happybus
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BÛSBOEKJE 2017

18 maart Tonieljun troch Nocht en Wille – Ugchelens Belang

8 april Jiergearkomste Frysk Boun om Utens yn Lelysted.

21 april Ledegearkomste yn de Duiker

11 maaie Kritereiske.

Redaksje

FAN FÛGELS EN AAISYKJEN
Aaisykjen bliuwt beheind ta inkele earste aaikes.
De (nije) kommissaris en de boargemasters meie dy earste aaikes 
bewûnderje yn ‘e nêsten. Mar net oankomme. Aaisikers fine dit mar in 
slap gedoch, mar it skynt net oars te kinnen.
Ek mei de skries stiet it der faai foar. Yn hiel it lân binne noch mar 
33.000 briedpearen. Dat is in kwart fan it tal yn it jier 1967.
Mar ek ‘predatie’ (mooi wurd foar rôvje) spilet in hiel grutte rol by de 
efterútgong fan de greidefûgels . De grutte rôvers binne brúne rôt, 
murd, sljochtfalk, swarte krie, hauk, brúne hoanskrobber en foks. Mar 
it falt net ta dizze bisten te bestriden.
En dan binne der noch de guozzen dêr’t no krekt wer fiersten te folle 
fan binne. Boer Reyer den Hartog yn Kollum hat der wat op fûn om 
se fan syn lân te hâlden. Hy docht dat mei in laserstraal. It skynt te 
wurkjen.

Yme MeintemaFAN ALLES WAT
Ús talen steane de lêste tiid wer goed yn it omtinken. Net allinne it 
Frysk mar ek it Bildts en it Stellingwerfs krije in protte omtinken. Wy 
sille it dizze kear efkes oer de beide earsten hawwe. De Ljouwerter 
Krante hat it mar leafst oer in lytse oarloch. It provinsjebestjoer fan 
Fryslân fynt dat it goed giet met it Frysk mar ûnder it motto Sis Tsiis 
gong in groep Friezen de strjitte op om te demonstrearjen tsjin dit 
optimisme. Piter Bergstra lit ek syn miening hearre. Hy fynt dat it 
Frysk fan no bytiden slim oan te hearen is. ‘As ik op de tv in ferneamde 
reedrydkampioen Frysk praten hear, dan hoecht der foar Nederlânsk-
taligen gjin oersetting by’.
Ek de Bildtkers litte fan harren heare. Koartlyn is in tal fan harren nei 
De Haach gien en hat dêr 1200 hantekens yn ‘e striid dellein.
De skiepherder Sam Westra mei fan de gemeente Ljouwert net mear 
mei syn skiep it gêrs koart hâlde yn ‘e gemeente. In oare herder hat 
de de geunst krigen. Der is no in grutte stiid om it gelyk. Sam krige 
3653 hantekenings foar him op papier. Ek de rjochter is der by helle. 
Ôfwachtsje. Ik hâld jimme op ’e hichte.
Striid is der ek om alve fonteinen, foar elke stêd ien fanwege it grutte 
feest fan takomme jier 2018. In protte minsken fine se net om oan te 
sjen. Dus nee.
Dan mar grave nei âld guod. Yn Âld Beets sil it wêze. Yn ’e kelder fan 
de sloopte tsjerke moatte skilderingen wêze fan kunstner Jaap van 
der Meij, yn 1999 stoarn yn Spanje.
Wat al fûn is binne doazen mei ynformaasje oer ûnderdûkers út de 
lêste oarloch. Se sieten achter it oargel yn ‘e tsjerke fan Burgwerd.
Doarpsbelang fan Wurdum hat gjin nije bestimming fine kinnen foar 
in 100 jier âld trafohúske. Ien fan de lêsten. Syn lot hinget oan in siden 
triedsje, sa lies ik yn ‘e krante. Spitich.
De winkels yn de gemeente De Fryske Marren meie it hiele jier iepen. 
En Spinoza is it bêste ytkafé yn Fryslân. It sit oan ‘e Iewâl yn Ljouwert. 
Prebearje.

Yme Meintema
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FRIES MUSEUM YN ’E LIFT
De útstalling oer Alma Tadema syn wurk yn it Fries Museum is in 
geweldich sukses wurden. Der wie hope op 80.000 besikers, mar it 
binne der 160.000 wurden. It museum moast op it lêst langer iepen en 
der kamen ek ekstra dagen by. By tiden gie de kassa ticht omdat der 
te folle flecht op ‘e koai wie. De wachttiden wienen Ary en my fierste 
te lang, dat wy ha der net hinne west. Spitich.
De menukaarten yn it kafee wienen rôversguod. Der wienen net 
genôch oanmakke. Bytiden moast mear as ien taffeltsje it dwaan mei 
ien kaart.
Takomme jier, as Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Jeropa is, komme 
der mar liefst twa grutte útstallingen fan âld-Ljouwerters. Sa as it no 
liket earst ien oer Mata Hari en dêrnei ien oer M.C. Escher.
Pieter de Groot, âld-sjoernalist fan de Ljouwerter Krante en no 
kolomskriuwer fan dit blêd, fynt dat men dizze kear ek net om Pieter 
Jelles hinne kin. Dizze ferneamde Fryske dichter en reade strider, 
hat, sa as jimme witte troud west mei de ek al ferneamde skriuwster 
Nynke van Hichtum.

Yme Meintema Yme MeintemaMINSKEN EN NAMMEN
Femke en Jesse dogge it tige goed op it momint by de fryske 
nammen. Op it twadde plak steane Fenna en Daan. Fryske en 
Sieuwske âlders hechtsje relatyf it meast oan streeknammen.
De bekinde Fryske persfotograaf Sjoerd Andringa is koartlyn stoarn. 
Hy is 95 jier wurden. Yn myn jonge jierren ha ik him goed kind.
In moane as wat earder is yn Hylpen ek de mem fan Joop Braakhekke 
rêst. It ferstjêren fan har soan Joop is oan har ferby gien. Frou 
Braakhekke waard 106 jier. Joop begûn syn karriêre yn De Filosoof yn 
Apeldoarn.
Olke Jongsma, berne yn Âldehoanne mar no boer yn Texas mei mear 
as 1500 kij, docht mei oan ‘Boer zoekt vrouw’. Hy krige 829 brieven. 
Mei syn twa susters hat er tsien froulju úsocht.
Sa as jimme witte wurdt Arno Brok op 1 maart Kommissaris fan de 
Kening yn Fryslân. Hy is no noch boargemaster yn Doardt. “Ik wol 
de maizena wêze”. en “Kultuer is humus fan de mienskip. It is myn 
passy”. In pear útspraken dy ’t ús hiel wat te ferwachtsjen jouwe , tinkt 
my.
Jan Smink, in boersoan fan 28 jier út Wolvegea hat meidien oan 
de Paul Bocuse striid yn Frankryk. It gong dêrby om wa’t it bêste 
en lekkerste itensiede koe. Hy einige wol by de top, mar wie net de 
earste.
In strange skoaljuffer dy’t gjin 
oarder hâlde koe,sa typearre in 
klant Tsjerkje Huitema ea. Folkert 
Sijbrandy, dy’t as jonge út syn 
sliepkeamer wei it sicht op it kafee 
hie,makket in muzykteaterstik oer 
Tsjerkje fan De Kliuw: Elk Sines.

trekharmonica-, oftewol lûkpûde-grûp

"OOSTERGO" ÚT GROU YN APELDOORN
Sneontemiddei 18 maart wie der in optreden fan lûkpûdegrûp 
“Oostergo” út Grou foar ús yn kerkcentrum “De Bron” te Ugchelen. En 
wat wie't gesellich! Se setten út ein mei it Friezelied en dat besoarge 
in protte fan ús "einefel". In protte Fryske, Ingelske en Luwarder lieten 
en ballades folgen en alles waard treflik  presentearre troch Thom 
Scherjon. De sawat tachtich oanwêzigen ha genoaten en sille dizze 
middei net gau ferjitte!

Olke Jongsma yn 
Boer zoekt vrouw

Henk de Boer
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“DE KRACHT VAN EEN LIED”
Dit is de titel fan in boek fan Helen Colijn, dy't mei har beide susters 
yn de oarloch yn in Jappenkamp yn Yndonesië te lâne kaam. Yn dat 
kamp sieten ek twa hiel muzikale froulju, dy't betochten dat it grif 
goed dwaan soe as de froulju mei elkoar sjonge soene.
Se betochten tegearre, wat foar lieten en meldijen yn harren holle 
sieten, skriuwden dy wizen op, op alle suterige stikjes papier, dy't se 
mar fine koene en learden dy de froulju oan. In protte klassike muzyk 
studearren se yn, mar ek folkslietsjes. Wisten se gjin wurden, dan 
songen se op klanken.
Dy oarspronkelike muzyk is bewarre bleaun en te finen yn in biblio-
theek yn Amearika.
Jierren lyn hat in Haarlems koar dy lieten yn hannen krigen en ynstu-
dearre.
Ik bin yn Ljouwert by in senioarenkoar, wy hawwe in hiel goede en 
foaral ek hiel entûsjaste dirigent. Syn frou is ek dirigent, net allinne 
fan koaren, mar ek fan in fluitensemble.
Sy betochten dat wy as koar, mei dat ensemble, dy lieten ynstudearje 
soene en dan mei elkoar útfiere. Se makken in seleksje en dy hawwe 
wy dit jier ynstudearre, noch net sa maklik, it wie aardich drege 

muzyk. Wy twifelen wol gauris, mar ús 
dirigent net in tel, alteast dat sei er.
Boppedat krigen se kontakt mei in balletlea-
raar, dy't hjir ek wol wat yn seach.
Sa hawwe wy sneintemiddei yn De 
Harmonie yn Ljouwert yn de op ien nei 
grutste seal! ús feestmiddei hân. In toaniel 
fol minsken! Tsien prachtich dûnsjende 

fammen, in fluitensemble fan man as 15 en fan ús koar diene der goed 
45 mei.
Doe't it gerdyn iepengong seagen wy in seal fol minsken, ja sels de 
earste rigen fan it balkon sieten fol! Net ien fan ús hie soks dreame 
kinnen.
Ien fan ús leden lies in stikmannich passaazjes út it boek foar, sadat 
de minsken in lytse yndruk krigen fan it libben yn it kamp en fan de 
lieten.
It makke yndruk, de seal wie mûsstil, by it ferhaal, by it spyljen en 
sjongen.
O, it sil grif net feilleas west hawwe, mar de essinsje kaam oer. 

Wy wiene sels alhiel stil fan it sukses, hjir hienen wy net fan dreame 
kinnen.
Sa'n prachtige middei hat men dan te tankjen oan twa minsken, dy't 
ek dreamden, mar kâns seagen om har dreamen mei folle ynset en in 
protte tiid en enerzjy, útkomme te litten.
Yn it kamp groeide de alamandastrúk, in plant mei prachtige djipgiele 
blommen.
De blommen joegen, lyk as de lieten, de froulju treast en hope. De 
Nederlânske namme is, hiel treffend yn dit kamp mei muzyk, gouden 
trompetblom.

Helen Colijn

Ary Jeltema
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de nije boekentafel

BOEKEN EN SNYPSNAREN
Juster op de leste dei fan de útstalling fan Alma Tadema mei Froukje 
van Laar nei Ljouwert west. It wie lokkich net sa drok en der troch 
slagge it ús om syn skilderijen goed besjen. 
Dernei ek noch nei de boeken- en snypsnarenwinkel fan Afûk om te 
sjen hokker nije boeken der binne.
Trije boeken wol ik ûnder jimme oandacht bringe:

 
It boek fan de moanne Domnys, dwersbongels en 
oare dogenieten Wiger Zijlstra € 16,99

No komt it noch smoute ferhalen fan Gjalt de 
Groot € 15,00

Wês net bang mar wol foarsichtich Hanneke de 
Jong € 8,50

Jelmar Wiegersma en Jan Roelants regelje de 
sintrale boekeferkeap. Sy ha in protte nije boeken 
op foarrried en dizze boeken binne no yn ’e oan-
bieding. Ary Meintema hat foar ús in list gearsteld 
en wy tinke dat jim foar inkele hjirnei te neamen 
boeken wol ynteresse ha.

alde kunde € 9,95

bokwerd forever € 5,00

dat kin de brune net lûke € 7,50

ik, anne € 15,00

de sûnde fan haitze holwerda € 2,00

in moaie leeftyd  € 5,00

De oare kear komme der wer in oantal yn é Pinne te stean.

Yn é Pinne fan oktober 2016 haww wy al oer it 
boek Renger fan Nyk de Vries skreaun. It hat wat 
mear tiid yn beslach naam om syn boek oer te 
setten yn in Fryske útjefte.  It wurdt omskreaun as 
in meislepende roman dy’t jo yn ien sike útlêze. 
Nyk de Vries hat ek ferskate koarte ferhalen 
skreaun hy is ek muzikant. 
Douwe Heeringa fan omrop Fryslân seit Friezen 
(ek om útens) moatte dit boek foaral leze. In 
fantastysk moai boek, hiel herkenber en noch 
spannend ek! De priis is € 19,99

Op de grutte jûn yn novimber ha jimme 10 boeken en 11 bûsboekjes 
mei in wearde fan € 172,95 fan ús kocht. Alle keapers tiige tank!

Oant sjen by de nije boeketafel
Tine Klaver en Froukje de Wilde
 0313-654859
 witwil@planet.nl 

Tine Klaver & Froukje de Wilde
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de amerikaen Durk van der Ploeg

foarby it boarkumer fjoer Durk van der Ploeg

in bit yn it iis Durk van der Ploeg

de lêste dûns Lieuwe Pietersen

sykjend nei it lêste hûs Durk van der Ploeg

de hunsdagen Durk van der Ploeg

de snoekebek Durk van der Ploeg

dreame fan in oare wrâld Durk van der Ploeg

it griene hûs Lieuwe Pietersen

de greide wie ús blommetún Aafje Miedema-Loonstra

fan oer see en fierder Tsjêbbe Hettinga

freonen under elkoar G.Willem Abma

nei de klap  TR.Riemersma

ut ‘e ûderste lagen S.K.Feitsma

it lyk wurdt oantaast Tjitte Piebenga

fabryk  Tr.Riemersa

de mafiaman G.Willem Abma

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

DE ÂLDE BOEKEKREAM
De opbringst op de Nijjiers bisite wie €19,50. It Nijjier sette dus goed 
ùtein.

YN DE ETALAAZJE

rjochtdei op de skieding Rink van der Velde

de houn sil om jim bylje Rink van der Velde

bretagne libre Trinus Riemersma

sa hat it sitten Dick Eisma

de boer moat sels de Jan de Vries

de beam fan belofte Gerrit Damsma

de nacht fan de stroffel- Henk de Haan 
stienen

in hof fol sang Fryske literatuer

de mjitte Koos Tiemersma

liet foar myn jonge Riek Landman

fryske bibel

de lêste halte Simen Oetie

tusken boarn en tsjonger G Burgy

hillige minke Margryt Poortstra

it lân fan vera Doete Venema

Jaap Wiersma & Sjoerd de Glee
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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 	Jacobus Meijlinkstraat 18 
7425 SM Deventer 
	0570 - 591174

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

Mefr J.W. Dijkslag 	R. de Beerenbrouckstraat 93 
 7331 LP Apeldoorn 
	055 - 5333012

Mefr C.L. Hoekstra-de Boer 	Lavendelstraat 31 
 7322 PA Apeldoorn 
	055 - 3664262

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
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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  Bachstraat 37
Saakje Kingma  6961 BS Eerbeek 

	0313 - 65 27 24
  sijmon.kingma@hetnet.nl

Lid  De Parkelaar 11
Lammert van der Meulen  7339 JC Ugchelen 

	055 - 534 15 00
  lammertvandermeulen@kpnmail.nl

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 €10,-
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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