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FAN DE FOARSITTER

It is in rare tiid op ‘t heden. Op dit momint kinne wij gjin kritejûnen hâlde. It sil meikoa-
rten fêst ek net slagje. Sels de nijjiersbesite kin net trochgean. In goed Covid vaccin liket 
deroan te kommen, mar it is foar jannewaris yn Nederlân net beskikber. Lit ús hoopje 
dat soks letter yn ’e maitiid al it gefal is. Dan kinne wij wat letter yn dy tiid mooglik 
noch in gearkomste planne. Moai dat wij ús jierkomste hâlde koenen yn de Bronkerk. It 
ynkoarte ferslach dêrfan fine jo fierderop yn dizze Út ‘e Pinne.
In oar slim punt bliuwt it finen fan in ponghâlder. Oant no ta is dat net slagge. Net-
tsjinsteande dat wij dit belangrike bestjoerslid misse, besykje wij dochs ús 120 jierrich 
jubileum te heljen op 1 desimber 2021.

Fanwegen dat 120 jubileum hat it Frysk Boun om Útens ús frege de jierlikse algemiene 
gearkomste fan it Boun yn Apeldoorn te organisearjen. It fersyk stiet fierderop yn ’e 
Pinne. It bestjoer lit it yn him omgean.

Finansjeel buorkje wij nochal efterút. It bestjoer hat beslúten om yn te gripen. De 
Pinne sil tenei noch ien kear it jier bij jim yn ’e brievebus falle. Geregeldwei sille jim 
dêrneist in nijsbrief krije. Ferskate advertearders ha oanjûn op te hâlden mei it setten 
fan in advertinsje en nije derby krije slagget suver net. Dus dy ynkomsten rinne neist de 
kontribúsje ek tebek. Want it ledetal is de lêste fiif jier mei in pear hûndert efterútgien. 
No hâlde wij fiif gearkomsten it jier: yn septimber, novimber, febrewaris/maart en april. 
Yn jannewaris noch de nijjiersbesite. Dit tal sil ek minder wurde. Moochlik moat de 
kontribúsje omheech. 

Yn it earstoan bliuw ik posityf en hoopje dat wij noch in stikmannich jierren as Frysk 
Selskip bestean bliuwe. Pas goed op jim sels en jim omjouwing.

Ik winskje jim alfêst noflike feestdagen en een goed nijjier.
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FAN DE BESTJOERSTAFEL

It bestjoer kaam noch gear op 27 febrewaris; by de foarsitter thús waard û.o. praten 
oer de kommende jiergearkomste en it programma foar it winterskoft 2020 – 2021. En 
fansels oer it kritereiske. Mar ien fan de wichtichste saken wie de bestjoersgearstalling. 
Sikke Klaver hâldt as ponghâlder op nei de jiergearkomste en der is noch gjin ferfanger. 
 
Op 7 maart wie it selskip ‘De lytse Komeedzje’ út Drachten by ús, mei it stik ‘Ach, in 
pûntsje mear as minder’. It wie in tige slagge en gesellige middei, en nei ôfrin hawwe 
dochs noch in protte minsken gebrûk makke om mei-inoar te iten yn Ugchelens Belang. 
Ek de toanielploech die hjir oan mei. Dat wie ek tige gesellich. 

Mar doe… alles kaam stil te lizzen troch de koroana-krisis. De jiergearkomste gong net 
troch, It kritereiske moast ferfalle.

It bestjoer soe noch gearkomme op 24 april, nei de jiergearkomste, dy’t op 17 april 
hâlder wurde soe. Dat is ek net trochgien. De hiele simmer wie it stil op it mêd fan it 
Frysk Selskip.
Allinnich in kritebrief kaam út.

It bestjoer hat de saken wer oppakt op 2 septimber. Doe is ôfskie nommen fan Sikke 
Klaver as ponghâlder. Salang der noch gjin ferfanger is, sil Sikke de rinnende saken 
ôfwikselje. 
Nei lang petear is besluten om doch te besykjen om in Ledegearkomste te hâlden. Dan 
kinne de jierstikken goedkard wurde, it bestjoer op oarder brocht wurde en is der ek de 
mooglikheid om inoar wer efkes te sjen en te sprekken. 
Fia in kritebrief is dizze ynformaasje mei de leden dield.
De gearkomste is op 30 septimber; earst in heal oere mei de kontaktpersoanen en fanôf 
14.00 oere de Ledegearkomste.

Foaralearst steane der gjin oare saken op ‘e priemmen. Ek de Fryske tsjerketsjinst fan 4 
oktober giet net troch.

It bestjoer sil jimme fia kritebrieven op ‘e hichte hâlde fan wat der komt. Sjoch ek ris op 
ús Facebookside: ‘frysk selsip fier fan hûs – apeldoorn’. En lit ús witte wat jimme der fan 
fine. Wy  hawwe ek in e-mailadres: fierfanhus.apeldoorn@gmail.com.

Gerrit Stegenga
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ALGEMIENE LEDEGEARKOMSTE

Ferslach fan de Algemiene Ledegearkomste fan it Frysk Selskip ‘Fier fan Hûs’ te Apel-
doarn
op 17 april 2020, 19.00 oere, yn de Duiker te Ugchelen

1. Iepenjen 
Om 14.00 oere iepenet de foarsitter, Henk de Boer, de Algemiene Ledegearkomste 
fan it Frysk Selskip “Fier fan Hûs”, yn de tsjerkeseal fan de Brontsjerke te Ugchelen.  
Der binne 28 leden, derby de eareleden Aafje Miedema en Lammert Toering.

2. Fêststellen fan de wurklist 
De wurklist wurdt ûnferoare fêststeld.

3. Meidielings 
Der binne gjin meidielings fan it bestjoer. 
Hjirnei wurde steand de leden betocht, dy’t it ôfrûne jier ferstoarn binne. Henk de 
Boer neamt ek de leden dy’t yn it earste part fan 2020 weifallen binne.

4. Ynkommen en útgiene stikken 
Der binne gjin fragen oer.

5. Ynfentarisaasje punten fan omfreegjen (sjoch wurklistpunt 14) 
Punten fan omfreegjen komme letter oan bar.

6. Oantekens fan de ledegearkomste fan 12 april 2019 (sjoch de Pinne fan maart 2020) 
Op dizze oantekens komme gjin reaksjes. It ferslach wurdt fêststeld. 
De flater yn punt 15 (Lutske de Vries moat wêze Lutske Stienstra) wurdt ferbettere.

7. Evaluaasje fan de kritejûnen en -middei 
It hiele kriteprogramma fan 2019 is trochgien. De eveneminten binne goed 
besocht en wiene tige gesellich.

8. Jierferslaggen: 
8.1. fan de skriuwer 

In ferkoarte ferzje hat yn de Pinne fan maart 2020 stien. De oantekens wurde 
fêststeld. 

8.2. fan de ponghâlder 
8.2.1. exploitaasjerekken 2019 

Omt der op it lêste momint noch nije sifers kommen binne, jout 
Sikke Klaver in taljochting op de exploitaasjerekken en neamt de 
sifers op. It docht bliken dat de Pinne en de kritejûnen de grutste 
kostenposten binne. By wurklistpunt 13 wurdt dit punt nochris 

behannele. Sikke Klaver seit ta dat de nije sifers yn de Pinne 
of de kritebrief komme sille. 

8.2.2 balans 2019 
Sikke Klaver seit dat it fermogen ûngefear € 2800,- tebek rint 
yn’t jier. 

8.3. fan de boekeferkeap 
Sjoerd de Glee seit dat de opbringst fan de âlde boeken skjinne winst 
is. Froukje de Wilde seit dat de ferkeap fan nije boeken en cd’s  € 138,50 
opbrocht hat. De rest is dus troch de âlde boeken opbrocht. 

8.4. fan it kritemeilibjen 
Hennie Wiersma jout ynsjoch yn it krewearjen by it kritemeilibjen. 

8.5. fan de kaskommisje 
De kaskommisje is noch net oer de sifers ree west. Yn stee fan Hennie 
Wiersma soe fr. Runia yn de kommisje, mar dat is net trochgien. 
Henk Sprietsma ferklearret him ree om mei Jettie de Vries de boeken oer 
2019 te kontrolearjen en hy wol foar 2020 ek wol yn de kommisje. Frou 
Kooistra wurdt lid foar 2020. Hjirmei kin de kommisje oan ‘e slach.  
Henk de Boer seit dat de kontrôle tige wichtich is om it bestjoer te ûntlês-
tigjen.Dat moat dus noch efkes wachtsje

9. Konsept begrutting 2020 
Sikke Klaver jout taljochting. De begrutting wurdt fêststeld.

10. Beneaming nij lid kaskommisje 
Sjoch wurklistpunt 8.5. Leden fan de kaskommisje binne no Henk Sprietsma en 
Jettie de Vries foar 2019 en Henk Sprietsma en fr. Kooistra foar 2020.

11. Bestjoersferkiezing 
11.1. Ponghâlder 

Der is noch gjin nije ponghâlder. Sikke Klaver wurdt betanke foar de 6 jier 
dy’t hy as ponghâlder makke hat. Hy kriget fan Henk de Boer in ‘bonbonière’ 
oerlange. Dêr moat Tine noch wol sûkelaadsjes yndwaan. 

11.2. Skriuwer 
Gerrit Stegenga hat him reeferklearre en wurdt skriuwer yn sté fan Froukje v. 
Laar. De gearkomste giet hjir mei akkoord. 
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11.3. Werkiezing Bero Postma 
De gearkomste nimt it útstel fan it bestjoer oer om Bero Postma op ‘e nij te 
beneamen. 

11.4. Fakatuere Saakje Kingma 
De gearkomste nimt it útstel fan it bestjoer oer om Froukje de Wilde te 
beneamen yn de fakatuere Saakje Kingma. 

11.5. Henk de Boer freget de gearkomste hoe’t it bewâld fan it bestjoer by harren 
oerkomt. ‘Dogge wy it goed’. De gearkomste fynt dat it goed giet en ûnder-
streket dat mei applaus.

12. Earje en wurdearje 
Jaap en Hennie Wiersma binne lid (west) sûnt 1980. Henk de Boer oerlanget 
Hennie 2 spjeldsjes.

13. Wurklist 2020 – 2021 
Henk de Boer seit dat der op it stuit noch gjin programma 2020 – 2021 is.  
By dit punt wurdt ek stilstien by de kosten en it oantal nûmers fan de Pinne. De 
opmaak is it grutste part fan de kosten. It útstel fan it bestjoer is om werom te 
gean nei ien Pinne en it tal kritebrieven omheech te bringen. Die binne goedke-
aper en kinne ek fia mail ferstjoerd wurde. Oare saken der’t op besunige wurde 
koe, binne it tal kritejûnen, de musyk hjirby, werom gean nei ien bank en al of gjin 
kofje mei oranjekoeke op ‘e jûn/middei. Besletten wurdt dat it bestoer der noch ris 
oer teset giet. 
Oer de boeken is by wurklistpunt 8.3 al praat oer de opbringst, mar no giet it oer 
de organisaasje. Sjoerd de Glee en Jaap Wiersma hiene al oanjûn dat se net mear 
tôgje woene mei de boeken. No’t Jaap ferstoarn is, kin it hielendal net mear. Henk 
de Boer en Bero Postma sille de boeken ophelje en skifte. Wat net mear brûkber is, 
giet nei it âld papier. De oaren komme, mei de nijen op in lytse boeketafel ûnder 
tafersjoch fan Froukje de Wilde. Dan mar ris sjen hoe’t dat giet.

14. Omfreegjen 
Johan Nieuwland freget wannear de Pinne útkomt. Henk de Boer seit dat dit ein 
novimber wêze sil.

15. Sluten 
De foarsitter slút de gearkomste. Nei in lyts skoft wurde der dia’s fertoand oer 
fakânsjes fan de foarsitter en syn sydsulver yn Denemarken. In tige nijsgjirrich 
barren. Denemarken is in mooi en skjin lân. 
 
Septimber 2020 
Gerrit Stegenga

OAN IT BESTJOER FAN IT FRYSK SELSKIP 
‘FIER FAN HÛS’ FAN APELDOARN,
It jier 2021 is foar jim Selskip in bysûnder jier - 120 jier âld/jong!

It Frysk Boun om Utens hâldt jierliks har Ledegearkomste (AG) yn ‘e regel by in jubi-
learjende krite. Dit jier 2020 is de AG, wêr’t de krite ‘Rjucht en Sljucht’ fan De Haach 
gastkrite wêze soe, net trochgien: koroana smiet in stôk yn ‘t tsjil.
It bestjoer hat der foar keazen om de AG dit jier digitaal ferrinne te litten fia de mail.
Dêrmei hâlde wy ús oan de rigels fan de COVID19-needwet.

Foar takom jier siket it bestjoer fan it FBoU lykwols wer in gastkrite. Graach heare wy 
fan it bestjoer fan it Frysk Selskip ‘Fier fan Hûs’ fan Apeldoarn of jimme de gastkrite 
wêze wolle/kinne om de AG te hâlden.
It bestjoer fan it FBoU is sich bewust fan de beheinings, dy’t de koroana-krisis opsmyt; 
wat oars gebrûklik is om de AG yn de maitiid te hâlden, sil dat no mooglik yn de nei-
simmer/hjerst pas kinne. Wy begripe, dat der in slach om ‘e earm holden wurde moat.

Ik bin benijd nei jim reaksje.

Mei freonlike groetnis,
Kees van der Beek, skriuwer fan it FBoU

BÛSBOEKJE

8 jannewaris 2021 Nijjiersbisite GIET NET TROCH
6 maart 2021  Grutte middei
16 april 2021  Jiergearkomste

 

Tillefoan  
055 -  576 07 15  

Ek in advertinsje  
pleatse yn de Pinne?  

Skilje Bero  
 

Broer

Breden

Schubertlaan 6, Apeldoorn
Tel 055 - 533 36 16

Zwolseweg 393, Apeldoorn
Tel 055 - 312 12 80

Brood- en Banketbakkerij
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Ek in advertinsje
pleatse yn de Pinne?

Skilje Bero.
Tillefoan

055 - 576 07 15

BESTJOER

Foarsitter  De Wezeboom 4
Henk de Boer  6971 HP Brummen 

	06 - 53929111
  henkank.deboer48@kpnmail.nl

Skriuwer   Texandrilaan 49
Gerrit Stegenga  7312 HP Apeldoorn 

	055 - 3556700
  fierfanhus.apeldoorn@gmail.com

Skathâlder  
Fakatuere  

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

	055 - 576 07 15
  beropostma@kpnmail.nl

Lid  Rentmeesterhof 7
Froukje de Wilde - Witteveen  6961 DB Eerbeek 

	0313 - 654859
  witwil1940@gmail.com

Lid / ferlotting  De Parkelaar 11
Lammert van der Meulen  7339 JC Ugchelen 

	055 - 534 15 00
  lammervandermeulen@kpnmail.nl

Lid gastfrou    Jacobus Meijlinkstraat 18
Atsje Roorda – Kooistra  7425  SM Deventer 

 0570 - 59 11 74
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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

Jose Bonder 	Arbeidstraat 12 
  7311 CT Apeldoorn 
 	055-5223656

Sietske Stegenga 	Texandrilaan 49 
  7312 HP Apeldoorn 
 	055-3556700

LIDMAATSKIP 

FRYSK SELSKIP “FIER FAN HÛS” APELDOORN

Ynlage foar in jier € 15,00
Betankje allinne skriftlik en foar 1 novimber by de Skriuwer. 
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!)
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EARELEDEN
Aafje Miedema – Loonstra

Hennie Wiersma - Wiersma

Lammert Toering

Theun Ruim 

KOLOFON 
 
Utjefte 
Frysk Selskip “Fier van hûs” Apeldoorn 
54e jiergong NR. 3 december 2020

Redaksje  De Wezeboom 4 
Henk de Boer  6971 HP Brummen 
 	06 - 539 291 11 
  henkank.deboer48@kpnmail.nl

Advertinsjes 	J. De Grootstraat 20 
Bero Postma  7311 GN Apeldoorn 
 	055-576 07 15 
 	beropostma@kpnmail.nl

Formjouwing 	studio@bijbeeld.nl
Bijbeeld, Apeldoorn 
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Breden

Schubertlaan 6, Apeldoorn
Tel 055 - 533 36 16

Zwolseweg 393, Apeldoorn
Tel 055 - 312 12 80

Brood- en Banketbakkerij

KRITE MEILIBJEN 

Op snein 18 oktober is stoarn ús lid mevr Jannie Dijkslag – van der Berg  
Op tiisdei 17 nov. is stoarn mevr. H.J. (Hiske) ter Steeg – van der Tol, 
berne yn Kimswerd, yn de âldens fan 88 jier.

Se sille tige mist wurde. Wy libje mei mei harren sibben en freonen.

Ûs lid Jelle de Jong ût Doetinchem is ferstoarn op 21 novimber. Hy is berne yn Ferwerd, 
en wie 97 jier ald.
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IT FERHAAL FAN DE KATTEKOPPEN.  

Ferline simmer wienen wij mei fakânsje yn Denemarken. Wij wienen dêr 
yn de stêd Ribe, in moaie âlde stêd mei in soad histoarje. Aardich om te 
neamen dat it âlde diel fan Ribe boud is op in laach ôffal fan twa meter. 
Dat komt, omdat der eartiids gjin jiskeweinen wienen om de boel op 
te heljen en de lju alles op ’e dyk kiperen. Bij guon huzen sjogge jo dan 
ek dat se wat bryk sakke binne. Wij ha ek nei de Dom fan Ribe west, in 
ymposante tsjerke. Op ien fan de syddoarren binne in tal kattekoppen 
makke mei in kring fan mûzen der omhinne. Dêr is dizze anekdote oer 
bekend.

Der wienen yn Ribe ris twa bruorren. In rike en in earme. De rike wie 
keapman. Hij woe syn earme broer graach helpe, mar him samar jild 
jaan soe in belediging wêze. Dêrom stelde hij foar: “jow mij wat datst 
hast, ik nim it mei op myn keapfardijskip en ik ferkeapje it foar dy. De 
opbringst is foar dy.”

Earst woe de earme broer ha dat hij neat hie. Mar nei wat oanstean 
kaam hij mei syn kat foar it ljocht. En sa rekke de rike broer mei de kat 
op reis. Ûnderweis kaam it needlot, it skip fergie en de iennigen dy’t 
oerbleaunen wienen de keapman en de kat. Se kamen telânne op in 
eilân dêr’t safolle mûzen sieten, dat de lju bij it iten in houtene hammer 
bij hun panne en itensreau op ‘e tafel hienen te lizzen. Fuortendaalks 
as it iten op ’e tafel kaam stoden de mûzen derop ôf. Dan waard der 
sa fûleinich mei de houtene hammers op de tafel slein, dat men net 
mear meiinoar prate koe. De kat wie in baas yn it fangen fan mûzen. De 
minsken dêrre woenen de kat graach keapje en boaden der in soad jild 
foar. De keapman hie no genôch jild om nei hûs te reizgjen en syn earme 
broer in bêst libben te bieden. Boppedat advisearde de keapman syn 
broer om noch fiif katten te keapjen en dy troch hem ferkeapje te litten. 
Sa gie it en by eintsjebeslút wienen de beide broers ryk. De broer dy’t 
earm west hie joech út tankbarens in doar mei in kattekop deryn oan de 
tsjerke. Om de kattekop hinne kamen de mûzen en ûnderoan de doar fiif 
oare katten.

Henk de Boer
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OP REIS YN ‘E DONGERADIELEN    

Der komt noch wetter út ’e kraan en de bussen ride noch. Mij falt it ta 
mei de lockdown: ik bin allinne, gjin huiselijk geweld en der sit net ien 
op ’e bank dy’t mij teplak set. Tiid om werom te tinken oan de kuier dy’t 
ik makke troch de Dongeradielen.

Op moandei 2 maart, let úteinset, fanwegens dizjitale ellinde, kaam ik 
pas om in oere as trije yn Ferwert. It reinde oan ien tried wei troch, dat 
ûnder it ôfdak fan de Spar túchde ik it reinjak en de idem broek oan. Op 
nei it Ferwerter kleaster en nei Easterbeintum, dêr’t se 600vC. al buorken 
op ‘e kwelderwal. Doe’t ik in boer frege wêr’t dêr it grêffjild wie, sei er dat 
hij der 600vC. noch net wie, dus hoe soe hij dat witte.

De sinne, al seach ik dy net want it reinde dat it miichde, wie al yn it 
delgean doe’t ik Farebuorren yn it sicht krige. Yn ‘e Holwerter polder wist 
ik it paad nei Waaxens net mear.  Dêr soe ik sliepe yn B&B De Pastorie. 
Op ’e romte in hûs mei ljocht. Hjir freegje. Bel. Gjin reaksje. Om it hûs 
hinne. Túnhikje iepen en ticht. Wer de bel. En ja, dêr kaam in jonge. Hij 
struts de earm en wiisde: dêr leit Waaxens. Ik hie gelok. In man kaam, hij 
sei dy en dy kant út, bocht om, rjochts en oer de brêge, links en dan de 
grutte dyk rjochts. Ik kin net mear as twa dingen ûnthâlde, mar in skoft 
letter seach ik de brêge en dêr wie de dyk nei it doarp. Yn it tsjuster en 
de rein ljochtten de letters op it boerd fan Waaxens op, sichtber makke 
troch autolampen. Fierderop in grut hûs, alle lampen oan, dêr moest ik 
hinne. De baas wolkomde mij yn de prachtich betegele gong en hong de 
wiete brol op. Ik knoffele bij de trep op nei myn keamer. De boltsjes dy’t 
ik meinommen hie kôge ik op en ik dronk de wyn derbij dy’t myn hospes 
mij taskikt hie. It bêd hie in op en del mekanyk, dat ik net brûkte. Ik hie 
dy deis al genôch beweechd. Dat waard ik de oare deis gewaar.

Fan Waaxens gie de reis nei Brantgum. Dêr kaam Jaap Wiersma wei. 
Senioren ha yn Brantgum in best plak. 
Op in grut boerd stie: BILJART – VOLKSDANSEN – HANGOUDEREN – 
29BRANG – UURTJE. 

Lutske Stienstra

Fia Hantum nei de Hantumerútbuorren. Dat foarbij begûn ik te 
knoffeljen. Ik koe even bekomme op in bank. De rêst hie net bot holpen 
en ik stroffele fierder. Ik woe mar in taksi skilje. 

It wie noch gjin lockdown dat de bern waarden nei skoalle brocht. In 
mem hie mij al earder stuiterjen sjoen, stapte út har auto en frege wat de 
bedoeling wie. No, ik wie ûnderweis nei Metslawier. Ik nukte de rugzak 
achteryn har auto en fia Niawier brocht de frou, sij hiet fan Renske, mij 
bij Café Veldzicht daro. 

De doar wie iepen en ik joech mij del yn de tapkeamer. Der wie dêr 
gjinien. Ik hie der al in skoftsje sitten doe’t in grutjonge sei dat de saak 
tichtsiet. Hij joech him ôf en ik bleau lekker sitten. Doe kaam de baas fan 
it spul op’e lap. Ik fertelde hoe’t ik dêr telanne kommen wie en hij brocht 
mij kofje. Ja, de doar wie iepen want der kaam dêr in B&B bij. De man 
wie wakker geskikt. Ik koe mear kofje krije, mar ik moest foar fjouweren 
opstappe, want dan gienen de wurkmannen fuort. 

Op ’e tiid ôfset, ûnderwilens hie ik sin oan wat krigen, dat ik frege oan in 
frou mei in hûn wêr’t de winkel yn Metslawier wie. Helaas, dy wie 5 jier 
lyn opholden mei de klandyzje. Noch in foto makke fan Café Veldzicht, in 
skitterend gebou, en de sokken deryn nei Jouswier. Dêr soe ik sliepe bij 
Baukje Hellema, in Hallumer fan oarsprong.

Healwei Jouswier kaam mij in auto yn’e mjitte. Der kaam ien út en hea, 
in bekende. De baas fan Café Veldzicht. Hij woe even kontroleare hoe’t it 
derbij stie bij mij. Geweldich, en hoe hiet hij? Jaap Meinsma. Dy namme 
is mij bekend. Jappy Meinsma fan ús krite, Jaap Meinsma út Hallum en 
no dizze Jaap Meinsma út Metslawier. Beste minsken allegear. 
Lang om let fûn ik myn sté op Winia’s Reed bij Jouswier. De reis einige de 
oare deis bij De Pater op Dokkumer Nieuwe Zijlen. It iene mei it oare, ik 
bin al gewaar wurden dat ik gjin 18 jier mear bin.
As it even kin wol ik al noch in kear nei Café Veldzicht.
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ÛLEBOERD

Wat is in ûleboerd? Op dizze fraach sil optheden yn de measte gefallen 
it antwurd wêze “dat binne dy swannen mei dy fersierde latte as planke 
yn’e midden dy’t men op wat âldere boereskuorren oantreft”. Op 
himsels is dat net ferkeard. Mar oarspronklik wie dat net de betsjutting 
fan it Fryske wurd “ûleboerd”. It kin fierders rêstich oerset wurde as 
“uilenbord”. Yn it frysk wurdboek fan Waling Dijkstra stiet “driekant 
bord aan elk uiteinde van de nok eener Friesche boerenschuur”. En wêr 
bliuwe de swannen dan? sil men freegje. Dêrfoar moatte wij wêze bij 
“swannehals”, dêr’t it wurdboek fan seit, dat it útsein hals fan in swaan 
betsjut: “de figuur van een zwanenhals aan elken rand van het houten 
bekleedsel der uiteinden van de nok eener boerenschuur”.

Mei oare wurden: oarspronklik wie it ûleboerd it trijekwart houtene 
boerd op de úteinen fan de Fryske boereskuorre. Letter al dan net, 
fersierd mei in makelaar en swannen. Yn Drinte kin men it “oelenbret” 
mei dêryn it “oelengat”. Yn Grinslân neame se it “oelbred, oelgevel as 
oelbord”. Wat is de bedoeling mei sa’n trijehoekich houten boerd, mei 
as sonder rûn gat? Neat oars as om de swakke siden fan  de foar- en 
efterside fan it dak te beskermen en ynwetterjen foar te kommen. It 
rûne gat, dat der net altyd is, is sa’t de namme ûleboerd al seit, om ûlen 
te lokjen. Yn in soad boereskuorren binne mûzen. Ûlen binne beste 
mûzefangers, dat sa.

Yn Fryslân komme fanâlds seis ferskillende 
ûlebuorden foar. Elke regio hat de makelaar, 
dêr’t de swannen tsjin leune, op in oare 
menier fersierd. De Wâlden en de Legean 
(krite Jirnsum – Snits) ha in iepen bewurke 
makelaar dêr’t in kelk yn ferwurke is. 

Henk de Boer

Yn Hennaarderadiel bestiet de makelaar út in hert mei dêrop in 
karakteristyk mantsje.

De noardlike klei hat in lange smelle, sierlike iepen bewurke makelaar. 
Yn mid Fryslân leune de swannekoppen tsjin in tsjel en de makelaar, de 
boppekant is fersierd mei palmtakken. Yn de súdwesthoeke bestiet de 
makelaar út in harpmotyf mei dêrop in smel útwurke top dy’t einicht 
yn in krús. En úteinlik yn Westergo hat de makelaar in iepen bewurke 
tsjil en is fierders evenredich fan foarm en ferhâlding. De swannen ha in 
halslint. Troch de tiid binne de ûlebuorden net op itselde plak bleaun. In 
timmerman út de iene krite kin in ûleboerd makke ha dat op in oar plak 
plaatst is. Sa kin men in boerd mei in makelaar, dat eins thúsheart yn de 
Wâlden, yn Brummen oan’e muorre hingjen sjen.

Bron: it boek Uileborden, útjower Friese Pers Boekerij
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C & A

Yn 1841 strutsen de twa broers Clemens en August Brenninkmeijer út it Dutske 
Westfalen del yn Snits. De lapkekeaplju iepenen dêr in stoffenmagazyn sadat se minder 
faak nei harren heitelân werom hoegden foar tekstyl. Tweintig jier letter waard yn Snits 
de konfeksjewinkel C&A Brenninkmeijer iepene. Nei in twadden festiging yn Ljouwert 
sloech it twatal syn wjukken út nei it bûtenlân. Op dit stuit is de moadewinkelketen yn 
mear as sechtjen  Europeeske lannen te finen, sels yn Argentinië, Brazilië,  en Meksiko. 
Grutte winkels binne it. Wat dat oanbelanget is it Snitser filiaal mar yn lytsenien. Docht 
bliuwt krekt dizze winkel fan grutte wearde foar it bidriuw. In stânbyld foar de doar fan 
dizze Snitser C&A docht noch altyd tinken oan dizze tûke lapkepoepen. (GvdM) 

It paad fan de Hantsjemieren

Yn Bakkefean rint it “Hannekemaaierspad”. Dit is in rekonstruearre rintocht fan 
meardere dagen. Kuierders kinne dêrby it rinspoar folgje fan de santjende, achttjende 
en njoggentjinde iuwske seizoensarbeiders út Dútslân. As de Dútsers oan ‘e ein fan in 
simmerseizoen hurd wurkjen jild bard hienen, wachte de meanders noch in gefaarlike 
tocht werom nei hûs. Dêrom reizgen se faak meielkoar op en wiene der sammelpunten 
dêr se op elkoar wachten lykas in âlde iik of brêge. Mar sels it reizgjen yn groepen wie 
net in garânsje op in goede thúskomst. Sa is by de “poepedobbe” yn de Bakkefeanster 
dunen ea in arbeider berôve en fermoarde. It poepenkrús dat dêr doe yn ‘e grûn út-
stutsen is, docht noch altyd tinken oan dat freeslik barren. It krús is by de yntroduksje 
fan it “hannekemaaierspad” wol wat ferpleatst. Dat kaam better út. (GvdM)

Alvestêdetocht

Reedriders hawwe de alve fryske stêden yn ien dei oandien, sa meldt Historische 
Beschryvinghe van Friesland (1763). Twa jier letter wurdt der melding makke fan in 
sekere Pier dy’t “ellef Steden van Vriesland op één dag heeft rond gereden”. Yn de 
njoggentjende iuw melde de kranten it, as der wer in pear sportivelingen de tocht 
folbrocht hawwe. De riders geane dan yn alle stêden steefêst by de kafees lâns om har 
namme te ferivigjen op in list dy’t dêr klearleit. De kasteleins wurkje fansels graach mei 
oan dit systeem. Sa’n rider bringt ommers jild in it laadsje. De winter fan 1890/1891 
is bysûnder strang. Hast alle dagen berjochtsje de kranten fan deaferzen minsken. De 
wrâld leit iepen foar reedrydleafhawwers, sa makket in list fan de kastelein fan Drylst 
dúdlik. Tusken novimber en jannewaris weagje 221 manlju en seis froulju de swiere 
tocht. (GvdM) 
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