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FAN DE FOARSITTER

Foar jim leit alwer de lêste Pinne fan it winterskoft 2019 – 2020. Noch ús eigen jiergear-
komste en de jiergearkomste fan it Frysk Boun om Útens en dan geane wij yn it simmer-
reses. O ja mar earst noch mei it kritereiske fansels. Wij hoopje foar de jiergearkomste 
noch in ferfanger foar ús ponghâlder Sikke Klaver te finen. Yn dizze Pinne kinne jo fral 
stikken lêze dy’t slaan op ús jiergearkomste. En: ik hoopje dat jo komme, de jierferga-
dering is in belangryk momint om meiinoar de takomst te besprekken. Boppedat is it 
oanslútende ferhaal fan Jan Bosgraaf oer syn ûnderfinings as bûtengewoan amtner fan 
de boargerlike stân beslist de muoite wurdich. 

Mij tinkt dat wij wer in moai kriteseizoen hân ha, mei as hichtepunt it optreden fan 
Stichting Klaes Westra. Wij waanden ús wer even werom yn de tiid fan Tetman en 
Jarich de Vries. Mar ek de nijjiersbesite mei it optreden fan Gurbe Douwstra wie wat om 
net te ferjitten. As jo dit lêze ha wij de lêste toanielmiddei mei De Lytse Komeedzje hân. 
Wij ha it stik yn Drachten sjoen en ik hoopje, dat jim krektlikefolle genoaten ha as wij 
doe.

En wat in winter ha wij hân. It heugt mij dat it yndied in pear kear fêrzen hat. Mar 
winter, nee, it hie mear fan in lange hjerst. Ien foardiel is dat it grûnwetter wer oanfold 
is, tinkt mij.

Wylst ik dit skriuw, fiert in grut part fan it lân Karnaval. It wykein seis wiken foar Peaske. 
Sels yn Fryslân, fier boppe de rivieren, is dit feest trochkrongen. Plaknammen feroarje, 
Snits hyt no Drabbelterp, Bakhuizen Bokkedam, Blauhuis Fyfkeryk en Tynje is feroare 
yn Pipegaelsgea en sa sille mear Fryske doarpen fan namme feroarje. Nei dit feestwy-
kein sil der fêsten wurde moatte, mar as alle feestfierders dat dogge, betwifelje ik.

Wij geane nei ús lêste kriteaktiviteiten fan dit winterskoft en dan op de fakânsje oan. Ik 
hoopje jim te sjen op 17 april yn De Duiker en op 27 maaie mei it kritereiske.

Henk de Boer
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FAN DE BESTJOERSTAFEL

It bestjoer kaam byelkoar op 19 desimber 2019 en 23 jannewaris 2020. Soargen binne 
der om it útblieuwen fan in nije ponghâlder. It is sa mar april en dan hâldt Sikke Klaver 
der mei op. It bestjoer hat al wat minsken frege, mar noch net ien hat tasein.
Wy kinne weromsjen op in moaie nijjiersbesite. It ferslach stie yn de Pinne fan jan-
newaris en is makke troch Lutske Stienstra (en net Lutske de Vries, sa’t ik yn myn 
alderearste stikje skreau; Lutske, sorry).

It bestjoer is der yn slagge om in toanielploech te finen foar de kritemiddei fan 7 maart. 
Wy hoopje op in moaie middei.

Foar it bûsboekje
28 maart 13.00 oere, yn Delft, De Algemiene Gearkomste fan it Frysk Boun om Utens
17 april 19.00 oere, yn De Duiker, de algemiene ledegearkomste
27 maaie, it kritereiske
4 oktober, 10.00 oere,  Fryske tsjerketsjinst yn de Kapel yn Hoog Soeren

Fierders binne der no gjin saken dy’t trochferteld wurde moatte. Omt dit de lêste Pinne 
fan it winterseizoen 2019 – 2020 is, winsket it bestjoer jimme allegearre al in goed 
foarjier- en simmerskoft ta.
Hjelwei augustus komt der in kritebrief mei ynfomaasje oer it nije winterskoft.

Gerrit Stegenga
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ALGEMIENE LEDEGEARKOMSTE

Wurklist foar de Algemiene Ledegearkomste fan it Frysk Selskip ‘Fier fan Hûs’ te 
Apeldoarn
op 17 april 2020, 19.00 oere, yn de Duiker te Ugchelen.

1. Iepenjen
2. Fêststellen fan de wurklist
3. Meidielings
4. Ynkommen en útgiene stikken
5. Ynfentarisaasje punten fan omfreegjen (sjoch wurklistpunt 16)
6. Oantekens fan de ledegearkomste fan 12 april 2019
 De oantekens steane earne oars yn dizze Pinne
7. Evaluaasje fan de kritejûnen en -middei
8. Jierferslaggen:
 8.1. fan de skriuwer
 8.2. fan de ponghâlder
  exploitatierekken 2019
  balans 2019
 8.3. fan de boekeferkeap
 8.4. fan it kritemeilibjen
 8.5. fan de kaskommisje
  De kaskommisje bestie út Jettie de Vries en Hennie Wiersma
9. Konsept begrutting 2020
10. Beneaming nij lid fan de kaskommisje
 Beide kaskommisjeleden binne al 2 jier oan bar west. Der moat lykwols ien   
 bliuwe en ek noch in nijen-ien keazen wurde. En leafst ek noch in reserve!
11. Bestjoersferkiezing
 11.1. Ponghâlder. Sikke Klaver hat sein dat hy ophâlde wol. It bestjoer is   
  der noch net yn slagge om in geskikte kandidaat te fynen.
 11.2. Skriuwer. Froukje v. Laar hat ferline jier al sein dat se ophâlde woe.   
  Dat is bard. Gerrit Stegenga hat him reeferklearre en wurdt skriuwer.   
  It bestjoer stelt út om him te beneamen.
 11.3. Bero Postma is ôftredend en werkiesber. It bestjoer stelt út om him op  
  ‘e nei te beneamen.
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Gerrit Stegenga

 11.4. It bestjoer stelt út om yn de fakatuere fan Algemien Bestjoerslid   
  (ûntstien troch it ôfgean fan Saakje Kingma) te beneamen fr. Froukje   
  de Wilde-Witteveen.
12. Earje en wurdearje
13. Wurklist 2020 – 2021
14. Omfreegjen
15. Sluten (likernôch om 20.00 oere)

Nei de gearkomste sil Jan Bosgraaf, foarsitter fan de Krite Swol, ús dielgenoat meitsje 
fan syn ûnderfinings as BABS (bûtengewoan amtner fan de Boargerlike Stân) yn Swol 
en Staphorst. Hy hat in soartgelyk ferhaal hâlden op de Algemiene Gearkomste fan It 
Frysk Boun om Utens yn 2019 en dat fûl doe tige yn de smaak. Wy hoopje op in moaie 
jûn, en, wa wit… in nije ponghâlder.
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FERSLACH ALGEMIENE LEDEGEARKOM-
STE FRYSK SELSKIP “FIER FAN HÛS”, 
APELDOORN 
OP 12 APRIL 2019 YN DE DUIKER, UGCHELEN

1. Iepenjen 
Om 19.00 oere iepenet foarsitter Henk de Boer de Algemiene Ledegearkomste fan 
it Frysk Selskip “Fier fan Hûs”, yn de seal fan “De Duiker” te Ugchelen.  
Oanwêzich binne Henk de Boer, foarsitter, Sikke Klaver, skathâlder en bestjoers-
leden Lammert v.d. Meulen en Bero Postma en A.I.-lid Atsje Kooistra. 
Skriuwster Froukje v. Laar is net oanwêzich. 
Der binne fierder sa’n 35 leden, dêrûnder de eareleden Aafje Miedema en Lammert 
Toering.

2. Meidielings 
Foar it kritereiske fan 2 maaie hawwe harren genôch leden opjûn. It giet troch, en 
der kinne noch wol mear yn ‘e bus. De foarsitter seit dat oanmeldings noch nei 
Sikke Klaver kinne. Buorlju en freonen binne ek wolkom. 
Hjirnei wurde steand de leden betocht, dy’t it ôfrûne jier ferstoarn binne.

3. Fêststellen fan de wurklist 
De wurklist wurdt fêststeld.

4. Ynkommen stikken 
Der binne gjin ynkommen stikken.

5. Ynfentarisaasje punten fan omfreegjen 
Punten fan omfreegjen komme mooglik letter oan bar.

6. Ferslach ledegearkomste 6 april 2018 (yn’t koart yn ‘e Pinne) 
Op it ferslach komme gjin reaksjes. It wurdt fêststeld.

7. Evaluaasje kritejûnen 
De kosten fan in grûtte jûn binne te heech; oer 2018 is der in tekoart fan € 600,-. 
Sjoen de ûnderfinings wiist soks út dat der besunigd wurde moat. Mar op  hokker 
wize? 
Ideeën dy’t nei foaren komme: 
a. Kontribúsje ferheegje; 
b. Net mear kofje fergees; 
c. Gjin oranjekoeke mear; 
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d. It kriteblêd goedkeaper meitsje 
It bestjoer sil der oer te set.

8. Jierferslach fan de skriuwster 
It ferslach oer it kritejier 2018, mei de nijjiersbesite, de grutte middei en -jûnen, de 
“Ut ‘e Pinne”, it kritereiske, de kontaktpersoanen en de ferlotting, wurdt foarlêzen 
troch de foarsitter, omt de skriuwster der net is. 
It ferslach wurdt goedkard mei hantsjeklappen, mei tank oan Froukje v. Laar en 
Henk de Boer.

9. Jierferslach fan de skathâlder 
De jierferslaggen lizze op tafels om yn te sjen. Sikke Klaver jout taljochting op de 
sifers en antwurd op in stikmannich fragen oer de begrutting.  
- Ferslach fan it kritemeilibjen 
Hennie Wiersma fertelt oer har erfaringen. It restantbedrach yn 2018 wie € 472,25 
ynkomsten, útjûn € 312,98, restant: € 104,70. 
It kritemeilibjen wurdt betanke foar harren krewearjen. 
- Ferslach fan de nije boekeferkeap 
De opbringst ferkeap in 2018 wie € 284,-.  
Froukje de Wilde hâldt op mei de ferkeap  fan nije boeken. Der sil ûndersocht 
wurde oft de nije en de âlde boeken byinoar brocht wurde kinne. 
- Ferslach âlde boekeferkeap 
De tafel mei âlde boeken rint goed; der is wer foar een moai bedrach ferkocht . 
Totaal foar € 114,75. 
Jaap Wiersma en Sjoerd de Glee wurde betanke foar harren wurk mei de boeken.

10. Kontribúsje 
It bestjoer stelt foar om de kontribúsje te hâlden op € 15,- per persoan. It foarstel 
wurdt oannommen.

11. Ferslach fan de kaskommisje 
Hennie Wiersma docht ferslach fan de kaskontrôle. Sy en Jettie de Vries hawwe de 
kas kontrolearre en alles wie goed ynoarder. It bestjoer kriget désjarzje. 
De nije kaskommisje bestiet út Jetty de Vries en ……………

12. Bestjoersferkiezing 
Sikke Klaver hat oanjûn te stopjen as skathâlder mei yngong fan april 2020. Der 
moat in nije skathâlder komme, mar der binne noch gjin oanmeldings. 
Henk de Boer is ôftredend. Hy hat syn terminen der op sitten, mar wol noch wol 
trochgean. De gearkomste is it hjir mei iens en Henk wurdt mei handsjeklap wer 
beneamd. 
Froukje v. Laar is stoppe as skriuwster. Se kriget as tank foar har krewearjen in 
bonbonnière en in blomke. Henk de Boer sil it har oerlangje. 
Der is noch gjin nije skriuwer/skriuwster. As der minsken binne dy’t dit wurk dwaan 
wolle, kinne se harren melde by de foarsitter.
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13. Earje en wurdearje 
Simon en Saakje Kingma, al 40 jier lid fan de krite. krije beide it kritespjeldsje. 
Ek Ted Nieuwenhuis is al 40 jier lid fan de krite. Kriget it kritespjeldsje ek. 
It bestjoer docht it foarstel om Hennie Wiersma en Theun Ruim as earelid te 
beneamen, om reden fan al harren taken as bestjoerslid, riejouwers, aksjes foar de 
Pinne, dosint, reiskommisje, ensf.  De gearkomste is it der mei iens.  
Hennie Wiersma nimt it earelidmaatskip daliks oan. Omt Theun der net is, sil hy op 
in letter tiidstip frege wurde.

14. Wurklist 2018-2019 
Op ’e priemmen stiet: 
- 25 septimber 2019: Krite middei (woansdei 14.00 oere)  De Duiker 
- 9 november 2019: Grutte jûn  (sneon 19.00 oere) Ugchelens Belang 
- 10  januari 2020: Nijiersbisitte (freed 17.00 oere) Ugchelens Belang 
- 7 maart 2020: Grutte Kritemiddei (sneon 13.00 oere) Ugchelens Belang 
- 10  april 2020 Jiergearkomste  (freed 19.00 oere) De Duiker

15. De “Ut ‘e Pinne”  hoe fierder 
De Pinne wurdt te djoer. Boppedat is der in protte wurk yn it neisjen fan kopij en it 
opmeitsjen fan de siden. Lutske de Vries wol it neisjen en sanedich oersetten fan 
Hollânsk nei Frysk wol foar har rekken nimme. De gearkomste is hjir tige wiis mei.
Henk de Boer sil mei de drukker yn oerlis oer de kosten fan siden dy’t net hieltiid 
opmakke wurde hoege.

16. Omfreegjen 
Der wurdt gjin gebrûk fan makke.

17. Sluten fan de gearkomste 
De foarsitter slút om goed 20.00 oere de gearkomste en hy ropt Bouke Kooiker in 
wolkom ta. Bauke sil it ferrin fan de jûn fierders fersoargje. 
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JIERFERSLACH OER IT JIER 2019 FAN IT 
FRYSK SELSKIP "FIER FAN HÛS" TE APEL-
DOARN 
(FERKOARTE FERZJE)

It bestjoer fan it Frysk Selskip "Fier fan Hûs" bestie it jier 2019 út: 
Henk de Boer, foarsitter, Sikke Klaver, ponghâlder, Bero Postma, twadde foarsitter en 
adfertinsje-winner, Lammert van der Meulen, algemien lid en regelaar foar de ferlotting 
en Atsje Roorda-Kooistra, gastfrou. 
Froukje v. Laar, skriuwster, is mei de jiergearkomste ôfgien as bestjoerslid. Nei de 
gearkomste hat Gerrit Stegenga him reeferklearre ta skriuwer ‘ad interim’ oant de 
jiergearkomste fan 2020.
It bestjoer (en Gerrit Stegenga) kaam it ôfrûne jier seis kear byelkoar om de jûnen en 
middeis ta te rieden en de rinnende saken te besprekken. 

It selskip begûn it jier mei de nijjiersbesite op 11 jannewaris, yn de Duiker. Der wienen 
sa’n 42 minsken, dy’t harren tige fermakken by it iten en dêrnei mei in optreden fan 
Gryt Wiersma. It wie in slagge jûn.
Op de kritemiddei op 2 maart kaam de toanielferiening ‘It Heideblomke’ út Jobbegea 
mei it blijspul ‘Gewoan te gek’. 
Op 30 maart gongen in tal leden nei de Algemiene Gearkomste fan It Frysk Boun om 
Utens. Dy wie yn 2019 yn Swol.
Op 12 april wie de Algemiene Ledegearkomste fan ús krite, yn de Duiker. Nei it skoft 
kaam sjonger en entertainer Bouke Kooiker út Boalsert op. It waard in tige fleurige jûn, 
dêr’t sa’n 40 minsken by wienen.
It kritereiske, op 2 maaie, gong dit jier nei it tinmuseum ‘De Tinnen Roos’ yn Milligen 
oan ‘e Rijn. 
De dielnimmers kinne weromsjen op in tige slagge dei. Eltsenien gong mei in oantinken 
nei hûs. In wiidweidich ferslag hat yn de Pinne stien. 
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Nei it simmerskoft wie op 18 septimber de kritemiddei mei de kontaktpersoanen, yn 
de Duiker. Nei it skoft kaam Jaap Kooistra mei syn libbensferhaal ûnder de titel: ‘In 
libbenswei mei kreatieve sydpaden’. As lêste hawwe wy wat potsjes bingo spile. It wie 
wer tige gesellich.
Op de kritejûn fan 23 novimber hienen wy it Selskip Klaes Westra mei it programma ‘It 
komt wer foar ’t ljocht’. Der wienen sa’n 70 – 80 minsken. 

Op alle jûnen en middeis wienen de tafels mei âlde en nije boeken oanwêzich. Lam-
mert van der Meulen soarge foar de prizen by de ferlotting. En by dy ferlotting is hy 
assistearre troch in oantal leden dy soargje foar de lotteferkeap.  
De kontaktpersoanen soargen der, tegearre mei Johan Nieuwland en Henk van der 
Meulen, wer foar dat de “Ut ‘e Pinne” en de kritebrieven by de leden kamen. De “Ut ‘e 
Pinne”, dy’t de leden trije kear krije, is gearsteld troch Henk de Boer en foar de Fryske 
fertaling hat Lutske Stienstra soarge. Boppedat wienen der ek 2 kritebrieven. 
Kopy is oanlevere troch ferskate leden, mar benammen troch Ary en Yme Meintema.
Alle leden fan “Fier fan Hûs”, dy’t der foar soargen dat yn it ôfrûne jier de Fryske taal en 
kultuer wer heech hâlden binne yn Apeldoorn en de wide omjowing, tige tank.

Apeldoarn, febrewaris 2020, Gerrit Stegenga en oaren
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KRITEREISKE 27 MAAIE 2020

Mei Leen Berkhoff fan”Happybus”hawwe wy wer in oantreklik reiske op priemmen 
setten.

It programma
Om  9.30 oere reizgje wy ôf fan it parkearplak by it swimbad ”Malkander”, Dubbelbeek 
56 yn Apeldoorn-Sud.
De reis giet fierder nei it doarpke Gameren foar de kofje mei wat lekkers.
Nei de kofje meitsje wy mei de ”Zilvermeeuw” in tocht troch de Biesbosch en oan 
board krije wy in “beverlunch”, fansels mei in kroket.
Nei de boattocht kinne wy noch efkes yn it ynformaasje-sintrum omskarrelje.
It diner stiet foar ús klear yn Gameren.
Om 20.00 oere hinne hoopje wy dan wer  werom te wêzen op it parkearplak by “Malk-
ander”.

Opjefte 
De kosten fan dizze fersoarge deitocht binne € 60,- de man/frou. Hjir is alles by ynbe-
grepen, útsein de fertarrings by it iten.
As jo mei op reis wolle, leden en ek net-leden, moatte jo foar 1 april, telefonysk of oer 
de Email, jo opjaan by ús ponghâlder 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 2020.
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 27 MAAIE 2020                      NET FERJITTE…….NET FERSITTE

Theun Ruim
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KRITE MEILIBJEN

Op sneon 22 febrewaris is nei in koart siikbêd stoarn ús lid en ús fêste oargelist Wopke 
Kuipers (Wop). Hij waard berne yn Echten en hij is 87 jier wurden. 
Op 2 maart is hij begroeven op de Heidehof yn Ugchelen.

Wij winskje syn famylje sterkte mei it ferlies.

 

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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Op 28 maart hâldt It Frysk Boun om Utens de Algemiene Gearkomste. 
Dit jier yn Delft, it Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4, 2611 HR Delft - 06 57644891

It programma fan dizze middei is:
 13.00 :  Ynrin - Untfangst troch it bestjoer fan de gast-krite, Rjucht en Sljucht
 13.30 :  Algemiene gearkomste - part 1 
 14.30 :  Skoft
 15.15 :  Algemiene gearkomste - part 2
 16.00 :  Skoft
 16.15 :  Stêdskuier troch Delft 
 17.15 :  Sluten Algemiene gearkomste
 17.30 – 18.30 : Ite
 18.45 :  Jûnsprogramma fan de gast-krite

De krite De Haach, Rjucht en Sljucht, hat in koart jûnsprogramma makke mei it 
Jiddisch Musykselskip Samoosara. Sy bringe in musikale ûntdekkingsreis troch de 
Jiddiske en Joadske kultuer, mei sa no en dan in teatraal útstapke en in flinke doasis 
humor. It programma is tsjin 20.00 ôfrûn.

ALGEMIENE GEARKOMSTE FAN 
IT FRYSK BOUN OM UTENS   

 

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

Gerrit Stegenga
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Ek in advertinsje
pleatse yn de Pinne?

Skilje Bero.
Tillefoan

055 - 576 07 15
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BESTJOER

Foarsitter  De Wezeboom 4
Henk de Boer  6971 HP Brummen 

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

Skriuwer a.i.  Texandrilaan 49
Gerrit Stegenga  7312 HP Apeldoorn 

	055 - 3556700
  fierfanhus.apeldoorn@gmail.com

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 FAKATUERE

Lid  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. 2 maart 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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DE PASTORIJ

Der kaam in nije dûmny, in hiel jonge dûmny. Ik hearde mem 
en heit der oer praten, Ysbrechtum wie syn earste plak.

Wy fûnen him aardich, doe’t hy op skoalle kaam foar de kategisaasje.
Wy, de famkes dy’t by master sieten, klas 4,5, en 6,hiene yn dy tiid 
betocht dat wy in klub ha woene. Miskien in idee fan my? Ik hie krekt 
in nij boek krige, “De Rolschaatsclub” en wit noch dat ik dat geweldich 
fûn, in klub fan famkes, dy’t meielkoar tochten makken, miskien ek 
wedstriden? Ik haw al efkes socht, mar it boek is der net mear.
Fansels praatte ik der oer en wy ornearren dat wy ek mar in klub ha 
moasten. No, moai fansels, mar wat foar klub dan, dat wie in probleem! 
Wy hiene gjin Rolskaatsen!
Yn dy tiid kamen wy dûmny tsjin, faaks hat er frege wat wy diene en ien 
fan ús hat doe dy klub neamd en doe kaam de fraach “ Wat voor club is 
dat, wat doen jullie?” 
Stilte! Ja sjuch, dat wisten wy eins net! Ast net “rolskaatse” kinst, wat 
moat sa’n klub dan wol dwaan?
Op ús antwurd dat wy dat noch net betocht hiene, kaam hy mei it idee, 
dat wy dêr dan mar ris mei elkoar oer prate moasten yn de pastory..
Wy gongen de trep op en kamen op ‘e souder. Wy seagen ús eagen út! 
Wat in romte! 
Yn ‘e midden wie in keammerke en fierder wie it in grutte, lege romte mei 
swiere, fjouwerkante balken ûnderom.
Wy sieten meielkoar yn in rûnte en praatten oer dy klub. Dy moast 
fansels earst in namme ha. Ik bin der net wis fan, mar keazen wy De 
Komkommerploech, de namme fan in Frysk berneboek?
Ek wysels moasten in namme ha, sei dûmny, in klubnamme!
Ik wit noch in pear: in famke út Turns, Saakje Elzinga, fûn út dat se 
Elzenkatje hjitte woe. Har kammeraadske, ek út Turns, keas doe foar 
Wilgenkatje.
Sels wie ik alhiel wei fan in lietsje út dy dagen: “Flip de Fluiter” en 
omdat ik ek ôfgryslik myn bêst die om fluitsjen te learen, keas ik foar dy 
namme.

Ary Meintema
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Under klubtiid moasten wy dy nammen brûke. Fersinde ien him, dan wie 
de straf in heale sint. Mar do koest ek wer sinten fertsjinje mei bepaalde 
dingen en ik leau net dat wy dus echt betellen, it wie mear in soarte fan 
administratieve straf.
Wy begongen hiel formeel mei de iepening, it foarlêzen fan de notulen, 
de ynhâld fan de kas en dan wie it spultsjetiid.
En it alder, aldermoaiste fan dy spultsjes wie, mar dat koe allinne as de 
faam har frije dei hie, sidekrûpboartsje troch it hiele hûs! Wat in feest, 
safolle moaie plakjes!!!
Simmerdei boarten wy bûten yn ‘e tún. Dûmny brûkte alderhande 
bibelske nammen. Yn de tún wie in grut perk mei in soarte fan bamboe. 
Dat wie Het Brandende Braambos. In lytse hichte achteryn hjitte De 
Berg Nebo, dûmny syn kat hjitte Job. As myn oantinkens klopje, dan hat 
Dûmny syn kat doopt by it fraachlearen fan de âldere jeugd. Dêr spriek it 
doarp skande fan! (De jeugd fûn it prachtich!)
De grientetún wie, lyk as de sliepkeamer fan de faam, ferbean terrein. 
Beide betingsten koene wy goed begripe: dat wiene net Dûmny syn 
terreinen, mar fan de faam en de túnman.
Letter fûn dûmny de leafde, syn breid makke har yntree yn de pastorij. 
Dien wie it mei de Klup!
Nee, dat is net alhiel wier: Mefrou wie hiel wiis mei it bestean fan 
de Klup, mar foarme dy al hiel gau om yn in kreaze VCJC-ôfdieling ( 
Vrijzinnig Christelijke Jeugd Centrale), net mear sa’n wylde, losrinnende 
boel.
Dat wie eins in foarútgong: wy hearden no by in grut gehiel, dus 
mear kontakten mei de oare (gruttere) ôfdielingen, wykeinen en de 
mooglikheid nei de simmerkampen te gean.
Mar it feest fan ús eigen klub hat, en ik tink dat alle oare leden it dêr mei 
iens wêze soene, altyd in waarm plakje hân yn ús hert!

Ps. Wy droegen ek in ynsynje by it offisjele part fan de klubtiid It ynsynje 
makke wy sels:
Nim in feilichheidsspjelde, in stikje (blau ) lint, in bûtenlânske munt mei 
in gat yn ‘e midden; 
Doch in stikje lint troch it gat, naai it oan elkoar, skou it om de spjelde. 
Meitsje in kreaze strik yn in stikje lint en set dy fêst boppe op de spjelde, 
neam dit deftich “in ynsynje” en klear is it teken dat jo der by hearre, by 
de klub!



23

Nr.  1 februari 2020

VANALLESWAT 2020  
     
It Mantgumer station is it bêste fan hiel Fryslân. En dan te witte dat wy 
der sawat neist wenje en der wyks wol in pear kear omstrúne. Allinich 
Klimmen-Ransdaal skoart heger.Yn Fryslan is Koudum-Molwar it twadde 
station.

Takomme jier komt der in musykstik oer de Alvestêdentocht. It stik 
moat yn oktober 2021 yn premeire gean. Der sil in seal komme wer 1500 
minsken yn kinne. It teater wurdt duurzaam boud. Elke wike sil der acht 
kear in foarstelling wêze.

Meiwurkers fan in Jumbowinkel yn Ljouwert founen tusken de bananen 
in eksoatyske spin. Hy kaam alhiel út Colombia en de bistenambulanse 
hat it bist oerbrocht nei it natuurmuseum yn Ljouwert. Konservator 
Peter Koomen wist te vertellen dat it in jachtkrabspin is.

De wolf had Fryslân ek al fûn. Ut DNA-ûndersyk is fêststeld dat ien 
of mear wolven tolve skiep deabite hawwe yn Apelskea. Mar ek yn 
Boarnburgum is in skiep deabiten troch in wolf. Mar de meldingen fan 
deade skiep steapelje har wol op, sa stiet yn de Ljouwerter krante te 
lêzen. Yn de omjouwing fan Opeinde binne ek el in tal skiep deabiten.

Yme Meintema
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FÛGELSYNTFJILD 2020

De briedfûgels binne der dizze kear ier by. Op 25 jannewaris siet der al in 
Turkse toartel yn Hurdegeryp te brieden. In pearke Nylgoes yn Drachten 
is op 11 febrewaris al sjoen mei in team piken.

Troch in probleem mei de gps-sinder wie fjildûle Romke út de 
Wynserpolder in pear moanne fan de radar. Heal jannewaris bliek dat er 
alhiel yn Libiē siet.

De wylpreager (zwarte ibis) wurdt de lêste tiid faker sjoen yn Fryslân. 
Spanje en Súd-Frankryk is eigenlik syn thús. Dizze fûgel liket wol wat op 
in wylp.

In oare frjemde swerver is de Afrikaanse Schildraaf (Corvus akbus). Hy 
is koartlyn sjoen by Burdaard. In protte fûgelers der op ôf fansels.

Vogelbescherming Nederland komt yn aksje tsjin it oanlizzen fan in 
fleanfjild ûnder Lissabon yn Portugal. Dit bart mei in petitie. It plak wer 
’t it fleanfjild komme moat is in wichtich sammelplak foar skriezen.

BÛSBOEKJE WINTERSKOFT 
2020 – 2021 (FOAREARST)

23 septimber   Krittemiddei
4 oktober   Fryske tsjerketsjinst Kapel Hoog Soeren
7 of 21 novimber  Grutte joun
8 jannewaris 2021 Nijjiersbisite
6 maart 2021  Grutte middei
27 maart 2021  Jiergearkomst FBoU yn Assen
16 april 2021  Jiergearkomste

Kopij foar it oktobernummer graach ynleverje foar 15 september 2021.

Yme Meintema

De Boer
Notitie
moet zijn 2020
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IN BAKJE KOFJE

Twa freonen, in boufakker en in amtner, 
soene te aaisykjen.
Fier swalken se oer de greiden.
Sa stadichoan begûn de kofjelippe te 
hingjen.
“Sille wy nei dy boer ta om in bakje 
kofje?” frege de iene
“Kensto dy dan?” frege de oare
“Nee”, wie it andert’  “mar wy rêde dat 
wol “

Syn freon wie benijd.
De frou kaam by de door.
“Frou ha jo ek wat wetter foar ús?”
Dat koe, se kaam werom mei in glêsfol.
De man dy’t frege hie om wetter, joech 
de beker oan de oare en sei:
“No jo earst mar efkes dûmny?”
De frou: “Mar de hearen meie der ek wol 
efkes yn  om in bakje kofje!”
Dat gie oan.

OER IN BOER

Yn Trynwalden wenne grutte Tsjerk
De man wie âld mar o sa sterk 
Hij hie dêr buorke, hiel syn libben
En wenne alline, sûnder sibben
Ynienen krige Tjerk it yn syn kop
’t  Ald spul soe plat en nij d’r op

Hy is doe nei de bank ta set
Mar de directeur sei: Tjerk, doch it net
Want as de tiid net Betterwird
Wit ik net hoe ’t dan mei Tsjerkwert
Want it is in minne Tytsjerk
Tocht’sto dat it samar Gytstjerk
Do bist dêrfoar te Aldtsjerk
Dus is de tiid net Ryptsjerk
Ast ’t trochsest bist in Oentsjerk
Boppedat, do stiest yn ’t Readtsjerk.

Ds. M de Boer skriwer.

Op dit plak stie de advertinsje fan De Pelikaan út Eerbeek. Dizze advertinsje wie 
net goed. De Pelikaan, oprjochte troch Margriet Wartena, is mear as in jier ferlyn 
oernommen troch Lex Spijkerman en Pieter Swiep. Sij ha hun eigen menier fan 
advertearen. Ús ekskúses foar dizze fout. Mear witte: www.depelikaaneerbeek.nl

Rektifikaasje:
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KALINDERFERHAALTSJES

Ik krige fan Yme in steapel kalinderbledjes mei aardige ferhaaltsjes. Ik neam se mar de 
kalinderferhaaltsjes. Hjir wer een pear.

In moaie bykomstigheid.
Doe’t yndykjen en de ynpoldering fan it Ald Bilt yn 1510 sa’n bytsje klear wie, hiene 
in soad Súd-Hollânske dykwurkers der gjin ferlet fan om nei fiif jier werom nei harren 
âlde wenplak. It foldie har dêr wol, yn it hege noarden. En it fruchtbere nije lân hie 
takomst. It kontakt tusken de nij ynkommelingen en de Friezen út de omkriten smiet 
in nije taal op: it Biltsk. In prachtich mingsel fan de taal fan de dykwurkers en de Fryske 
wurklju fan it âlde lân. Yn 1950, hast 450 jier nei it ûntstean fan dizze taal, wiene hast 
alle Biltkers noch twatalich. Op dit stuit praat noch mar ien op de tsien bern dizze 
bysûndere mingtaal (GvdM)

Oranjekoeke
Oft oranjekoeke no echt Frysk gebak is, is noch mar de fraach. Yn 1756 komt it resept 
foar dit baksel mei sinasappelkonfijt al foar yn De Gelderse Keukenmeid. Miskien is 
it oars: Dat de oranjekoek(e) yn Nederlân sa goed as ferdwûn is, mar dat it gebak yn 
Fryslân populêr  bleaun is. Underwilens hat Fryslân wol it patent op oranjekoeke. 
Minsken fan oer de Fryske grins komme spesjaal nei Fryslân ta. Want hjir wurde dy 
koeken no ienkear it lekkerste bakt (GvdM) 

Lusjeferbosk.
Súdlik fan de Jouwer en Haskerhorne leit ynienen in oanplante bosk. Wat dogge 
dy beammen yn sa’n iepen lânskip? Dat hat alles te krijen mei Douwe Egberts. Dat 
bedriuw, dat flak nei de Twadde Wrâldoarloch aardich oan 'e dyk timmeret, betinkt dat 
er noch wol mear hannel sit yn smokerij. As der no in bosk plante wurdt, kin it concern 
oer in tal jierren sels lúsjefers produsearje. It bidriuw leveret noch altyd tabak, mar 
mei de lúsjefers is it neat wurden. It Douwe Egberts bosk jout lykwols wol sjeu oan it 
lânskip. De beammepartij wurdt ek wol Haulsterbosken neamd, of lúsjefersbosk. Jo 
witte no werom (GvdM)

Henk de Boer
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