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Henk de Boer

fan de foarsitter

EIN FAN ‘E SIMMER, BEGJIN
FAN IT KRITESKOFT.
Wylst ik dit foarwurd sit te typen betink ik dat wij alwer in ein op yn september sitte.
De fekânsjes lizze achter ús. De skoallen binne yn ús regio as lêste wer begûn. It libben
giet alwer in skoftsje syn eigen gong. Wat ha wij wer in moaie simmer hân. Foar ús
agrariërs wat minder, de droechte fan ferline jier en dit jier hat it der net better op
makke. Mar ja, oan it waar kinne wij net in soad feroarje.
It optreden fan Bauke Kooiker nei ús flot ferroune jiergearkomste wie wer gesellich.
Spitigernôch moesten wij doe ôfskie nimme fan ús skriuwster Froukje van Laar.It gie
al in skoftsje minder goed mei Froukje har geastlike sûnens . Ûnderwilens is Froukje
ferfearn nei Dokkum dêr’t sij help fan har neef en nichten krijt. Wij winskje har dêr in
goeie tiid ta en hoopje, dat sij dêr noch jierren mei nocht wenje kin. Gerrit Stegenga hat
ûnderwilens de taak fan sekretaris tydlik op him nommen. En Lutske Stienstra sil oer it
Fryske fertaalwurk fan de stikjes foar Út’ePinne gear. Dêr binne wij bliid mei.
Ik hie hope, dat jim allegear in goeie simmer hân hienen, mar ik wit, dat dit net foar
elk sa is. Der binne leden, dy’t troch sykte as ferstjerren fan in neiste in minder moaie
simmer hân ha. Ik winskje dyjingen, dy’t it oangiet sterkte om it ferlies te dragen.
Ôfrûne maitiid ha wij bij Ary en Yme Meintema west yn Mantgum. Wij ha hun de
jubileumflagjes werombrocht. Wij waarden alderhertlikst ûntfongen en wat wenje se
dêr moai. Wij ha dêr gesellich sitten dy moarns.
Bij de jiergearkomste is in moai tal fan de jubileumflagjes wer oan de oarspronklike
makkers weromjûn. Mar der binne noch aardich wat oer. Atsje sil se mei de kritejûnen
meinimme. Wa’t dat wol, kin dan syn as har flagje weromkrije.
Sikke Klaver hat sein dat hij ophâlde wol as ponghâlder omredenen fan sûnens.
Wa fielt derfoar om dizze taak oer te nimmen?
Wij binne it kriteskoft op 18 septimber wer mei de tradisjonele kritemiddei begûn.
Ús earst kritejûn is op 23 novimber lykas jim fierderop lêze kinne. Ik hoopje in
mannichte fan jim dêr wer te moetsjen
Nr. 2 oktober 2019
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Gerrit Stegenga

FAN DE BESTJOERSTAFEL
Dit is myn earste stikje “fan de bestjoerstafel’ fan ús Fryske krite. It sil fan beide kanten
wol wat wenne moatte. Al bin ik dan fan doel om skriuwer fan it Selskip Fier fan Hûs te
wurden, in skriuwer bin ik net. It falt net ta om wat te betinken, mar lokkigernôch haw
ik de bestjoerstafel as ynspiraasje.
Oer ynspiraasje sprutsen: op sneon 16 novimber 2019 organisearret it Frysk Boun om
Utens yn Hurderwyk in ‘Moetings- en Ynspiraasje-middei’. Fierderop yn dizze Pinne
lêze jimme der mear oer.
Dan de bestjoerstafel fan Fier fan Hûs: ik bin op 18 maaie mei de bestjoersleden yn ‘e
kunde kommen. Ik koe se fansels al fan gesicht en fan namme, mar net yn harren ‘rol’
as bestjoerslid. Ik mocht fuort en daliks de oantekens fan de gearkomste meitsje, en
ik moat sizze dat ik wol ris gearkomsten meimakke haw dy’t gaoatysker ferrûnen. De
foarsitter hie de wyn der aardich ûnder en de dielnimmers lieten harren fan de bêste
kant sjen. Ik tocht earst dat dat wie om my wat yn ‘e mjitte te kommen, mar nei de
twadde gearkomst, 11-09, tink ik dat it wol aardich slagje sil. Wy kinne wol troch ien
doar (as der mar heech genôch is).
We hawwe it hân oer it kritereiske en de jiergearkomste fan it ôfrûne jier. Dat wiene
beide tige slagge eveneminten. Fierder hawwe wy it hân oer de tagongsprizen fan
de kritegearkomsten en wol of net oranjekoeke by de kofje. Nei wiidweidich petear
is besletten om de tagongsprizen wat te ferheegjen (€ 15,- foar leden en € 17,50 foar
net-leden), mar dan bliuwt de kofje mei oranjekoeke fergees.
En dan fansels de gearstalling fan it bestjoer: yn april 2020 hoopje ik (as de jiergearkomste dat goed fynt) formeel skriuwer te wurden, mar ús ponghâlder/skathâlder,
Sikke Klaver, wol syn wurk mei de sinten dellizze. Der moat al in oaren ien foar komme,
oars komt it mei de sinteraasje net goed. Der binne al wat minsken frege, mar gjin
ien hat noch tasein. En wy kinne ek noch útwreiding brûke foar de ferlotting en de
reiskommisje. Minsken, lit jimme gedachten der ris oer gean. Ik kin no al sizze dat it
in moaie ploech is, dat bestjoer. Kom derby! It bestjoer is tige bliid dat Lutske de Vries
fertaalwurk foar de Pinne dwaan wol. In hiele lêst minder, want net eltsenien kin like
geef Frysk skriuwe. Om de kosten fan de nijsfoarsjenning te drukken, wol it bestjoer
mear gebrûk meitsje fan e-mail. Dêrfoar is it wol nedich om de e-mailadressenfan de
leden te hawwen. Hawwe jo in kompjoeter, brûke jo e-mail en wolle jo fia dit kanaal
ynformaasje fan de krite krije, jou dat dan efkes troch oan de skriuwer (e-mail: fierfanhus.apeldoorn@gmail.com).
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Foar it nije seizoen stiet it folgjende op de priemmen:
- 23-11-2019
in kritejûn yn Ugchelens Belang; om 20.00 oere komt selskip Klaes Westra
- 10-01-2020
om 17.00 oere sette wy útein mei de nijjiersbesite, ek yn Ugchelens Belang
- 07-03-2020
om 14.00 oerein kritemiddei (sa mooglik mei toaniel) yn Ugchelens Belang
- 10-04-2020
om 19.00 oere de jiergearkomste, yn de Duiker
Oer de fierdere ynfolling fan de nijjiersbesite, de middei en de jiergearkomste krije
jimme noch berjocht.
It bestjoer sil ek oerlis hawwe mei de boekeferkeapers oer hoe’t it fierder moat, no der
gjin boeketafel foar nije boeken mear is. Dat oerlis moat der noch komme.
Nei ôfrin fan de gearkomste fan 11-09 hawwe wy ôfskied nommen fan Froukje van Laar,
de skriuwster. Wy hawwe lekker iten en ûndertusken is Froukje ferhuze nei Dokkum.
It bestjoer is drok dwaande te soargjen dat de flagjes, dy’t yn it raamt fan it 100-jierrich
bestean fan Fier fan Hûs doedestiids troch de leden makke binne, werom te jaan oan
dy leden. Dat is noch net hielendal slagge. Mochten jimme jimme eigen flagje noch net
werom hawwe, lit dat dan efkes witte oan Atsje Kooistra.
No, dat wie it wol sa’n bytsje. Noch mear witte wolle??? Freegje dan mar.
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Gerrit Stegenga

KRITEREISKE FRYSK SELSKIP
FIER FAN HÛS, 2 MAAIE 2019
Goed 11.00 oere gong de bus fan de firma ‘Happybus’ mei sjauffeur (en eigner) Leen
útein mei 33 minsken dy’t wol in fleurige dei hawwe woenen: it reiske fan Fier fan Hûs.
It sin wie fuort en daliks goed. Der waard omraak praten en lake.
De earste etappe gong nei Didam, mar net yn ien streek wei… Nee, de reis gong langs
it Apeldoorns Kanaal (offisjeel it ‘Kanaal Apeldoorn-Dieren’ neamd, neffens Leen), fia
Dieren en Doesburg. In moaie rûte, der’t Leen sa út en troch wat nijsgjirrichs oer te
fertellen hie.
Tjsjin itenstiid kamen wy by it restaurant ‘Juffrouw Tok’. Hjir stiene de tafels klear
foar de lunch. Dat wie tige yn oarder. Earst sop, dy’t stiif stie fan de baltsjes. Ien fan ús
tafelgenoaten murk op dat se fan ‘e jûn gjin fleis mear hoegde.
Nei it sop koene wy ús tegoed dwaan oan tal fan bôle- en waarme gerjochten; folle net
genôch. Mei kofje, tee of molke wie it allegearre goed yn te nimmen.
Dêrnei koene wy yn de bus efkes bykomme. De reis gie fierder nei Millingen aan de
Rijn, mei in útstapke fia Dútslân. Yn de tinjitterij ‘De Tinnen Roos’ krigen wy earst kofje
(mei wat derby). Dêrnei joech meiwurker en eigner Ramon útlis oer it bedriuw en it fak
fan tinjitter. Dat wie tige ynteressant. Wy mochten allegearre hifkje hoe swier (of licht)
in tinnen roas wie, der’t de jitterij nei neamd is. Dejinge dy’t der it tichtste by wie, krige
de roas. En dejinge dy’t der it fierste fan ôf wie, krige ek in priis: in tube wriuwersguod.
Mar út einlik krigen wy allegearre in priis: in tinnen roaske foar op de jas.
Wy mochten ek troch de jitterij: dêr seagen wy hoe’d de roaskes en byldsjes getten
waarden. Hoe’t de mallen makke waarden, hiene wy al op de film by de presintaasje
fan Ramon sjoen.
Dizze trip einige yn de winkel, der’t eltsenien oanskaffe koe wat fan syn of har gading
wie. Der waard ek goed gebrûk fan makke. Wy koene wer efkes bykomme yn de bus.
Wy gongen op hûs oan. Earst fia binnendiken, mar omt in brêge yn Nijmegen ticht wie,
moesten wy dochs ta einbeslút oer de grutte dyk.
Underweis makke Henk de Boer, de foarsitter, bekend dat op de jiergearkomste neist
Hennnie Wiersma ek Theun Ruim ta earelid beneamd wie. Hennie hie dat al oannommen, mar Theun waard der no mei oerfallen. Hy akseptearre it earelidmaatskip en
krige de oarkonde dy’t dêr by heart.
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Theun frege doe oandacht foar Bero Postma, dy’t in Keninklike Underskieding kriegen
hat foar al syn krewearjen foar de skoalle, de kamping, it mannekoar en de krite. Bero
hat ús wiidweidich ferteld hoe’t it allegearre gien is.
De reis ferrûn gesellich. We wienen noch lang net útpraat…, al hienen guon minsken ek
wol efkes de eagen ticht.
Om 17.40 wiene wy wer by Malkenschoten. Alle auto’s stienen der noch en nei in
betankje oan Leen, de sjauffeur, en in ‘oant sjen’ oan elkoar, gong eltsenien wer op hûs
oan.

Hennie Wiersma

KRITEMEILIBJEN
Spitigernoch binne dizze leden yn 2019 troch ferstjerren bij ús weirekke.
Op 19 febrewaris is toch in koarte sykte de hear Joost Oosterhof ferstoarn. Hij is 84 jier
wurden.De kremaasje wie op 25 febrewaris op Heidehof.
Op 8 maart is stoarn Leentje Adamse – Ypenga, sij mocht 88 jier wurde. Op 25 maart is sij
kremeard yn Zutphen.
Op 2 april is samar stoarn Bien Sprietsma – Van der Laan, 83 jier. Op 10 april wie de
routsjinst yn de Grote Kerk, wernei’t sij begroeven is op it tsjerkhôf oan de Soerenseweg yn
Apeldoorn.
Op 20 april ferstoar frou Renske Bos - Dijkstra âld 85 jier. De kremaasje wie op 4 maaie op
Heidehof.
Op 22 maaie ferstoar Geertje Woudenberg – de Vries, 87 jier. Op 27 maaie wie der in
routsjinst yn it rousintrum fan Rouwenhorst. Dêrnei wie yn in lyts fanmidden de kremaasje.
Op 22 augustus stoar frou Franske Persein – Jorritsma. Sij is 91 jier wurden. Op 30
augustus is sij kremeard.
Wij winskje de neisten fan dizze ferstoarnen alle sterkte.
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Yme Meintema

FRJEMDE FÛGELS YN DE FRYSKE NATOER
Koartlyn hienen wy te úses in tal frjemde fûgels oer de flier. Ik hie ek nea fan harren
nammen heard. De iene hjitte op syn Frysk hûpe (hop) en de oare heidehipper (tapuit).
De earste skynt wolris faker te gast west ha. De heidehipper kaam alhiel út Sweden.
Yn Frankryk mei net mear jage wurden op ús wylpen. De Frânske oerheid hie de jagers
frij jûn foar 6000 bistkes, mar de heechste bestoersrjochter hie de jacht op wylpen
ferbean. In oerwinning foar de Fryske fûgelers.
De tsjerkeûlen fan Earnewâld stienen ek al yn it nijs. It wyfke hie santjin aeikes lein. It
pearke hie it mar drok disse simmer, want der kaam in tredde lêch.
Yn ‘e Ljouwerter Krante seach ik in foto mei in tekst op in skutting dy it fermelden
wurdich is. FARSKE OMTOFFEL AAIEN. Mei dêr ûnder foar alle dúdlikheid in pepierke
mei TE KOOP EIEREN. Grif lekkere.
De Japanske oester hat de slach wûn op it Waad. It is in bliuwerke, sa lêze we yn ‘e Ald
Ljouwerter. Yn 1983 liet er him hjir foar it earst sjen. Partikulieren meie tsien kilo sykje
op it Waad. Breafiskers ha in fergunning nedich.
Yn it Drintsk-Fryske Wold is in tige bisûndere poddestoel ûntdutsen. De soart is nea
earder sjoen yn ús lân. De offisjele namme is Pycnoporellusfulges. De Nederlânske
poddestuolleklup stelt foar de fynst Oranje Sparrenhoutzwam te neamen. No, it mei
om my.
In tal kuierders oer de Terpenroute seach koartlyn by Jannum in Pelikaan. Earst
tocht it folk dat it in earrebarre (eibert) wie. Mar nei wat foto’s besjen bliek it dochs
in pelikaan te wêzen. By ynformaasje by AquaZoo seinen se dêr dat se gjin pelikaan
misten. Dy moarns hie immen by Drachten al in reade pelikaan sjoen. Frjemde fûgels
dus yn Fryslân.
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Yme Meintema

NIJS ÚT FRYSLÂN 2019
It CBS tinkt dat der yn it jier 2050 30.000 Friezen minder wêze sille. De trek fan it
plattelân nei de stêd en de rest fan it lân set neffens it CBS troch.
De earmoede yn de Ljouwerter wyk Heechterp-Schieringen giet nei ûnderen, mar
de ‘bijstand’ dêr giet omheech. De alvestêddentocht op de fyts lûkt elts jier minder
Friezen mar mear bûtenlanners. Dútskers en Belgen foaral witte de start yn Boalsert te
finen.De trochsnee Fries is minder tierig (welvarend), mar wol it lokkichst. En grutsk
binne se op harren flagge.
It fear nei ’t Amelân is folop yn diskusje. De faergeul is net oeral like djip. Guon wolle
dat de boat mar fan Ferwert nei Hollum giet yn pleats fan fan Holwerd nei Nes. Oaren
wolle in dyk nei ’t Amelân en wer oaren in tunnel. In eigen feartsjinst soe ek noch in
oplossing foar it probleem wêze kinne; lyk as op Texel. En dan binne der noch eilanners
dy’t fedúsje ha yn it op natoerlike wize wer goed kommen fan de geul.
Petra Dijkstra yn Baard hat de lytste galerie fan Nederlân, oer it wetter by it café yn it
brêgewippershúske. Kroegbaas Cobus Prins is ek noch brêgewipper.
Op ‘e Fluessen faart simmerdeis in ,broodboot’. De bakkers Yme en Paulien Ypma ha
dy betocht. It sortimint bestiet út : bôle, kroissants, sûkerbôle, oranjekoeke, stokbôle,
fuchtenbroadsjes. Oer dik twa jier moatte der 500 stekkerpeallen yn Súdwest Fryslân
stean. “ Wy kinne net efterbliuwe”, seit wethâlder Erik Faber. Hy rekkent dus op in
protte stroomauto’s.

Ek in advertinsje
pleatse yn de Pinne?
Skilje Bero.
Tillefoan
055 - 576 07 15
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Ek in advertinsje
pleatse yn de Pinne?
Skilje Bero

Brood- en Banketbakkerij

Broer

Schubertlaan 6, Apeldoorn
Tel 055 - 533 36 16

Breden

Tillefoan
055 - 576 07 15

Zwolseweg 393, Apeldoorn
Tel 055 - 312 12 80
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Lutske Stienstra

YN’E TREIN
Op in jûntiid reizge ik fan Ljouwert nei Zwolle. Bûten wie it tsjuster, dat der foel ta it rút
út net in soad te beleven. Oerdeis falt it mij it measte op, dat de Werpsterhoek der net
mear is. Komt fan al dy nije diken om Ljouwert hinne. Alles is oars: it âld fytspaad fan
Ljouwert nei Deinum: ek wei.
Doedestiids hâldde de intercity noch stil yn Grou. Dêr kaam in frou neist mij te sitten.
De lju hienen doe noch net in smartphone, dat wij rekken oan’e praat. Sij hie bij har
mem yn Grou west. Earder wennen sij yn Ljouwert, mar doe’t har mem widdo wurden
wie, wie dy nei Grou ferfearn.
Hoe’t it sa kaam wit ik net, ik waard gewaar dat sij oan’e Nijstêd har thús hân hie. Ik
frege, hoe kin dat, want it binne dêr allegear winkels, útsein dan it Oud Burgerweeshuis
en it hûs fan tandarts Breuning.
No, sei myn buorfrou, dat wie ús heit. Doe kaam it praat goed op gong, want ik wie
pasjint bij tandarts Breuning. Ik sei tsjin dy dochter: as jim heit der net west hie, hie ik
no in pear klepperhoutsjes hân. En fierders fertelde ik wat der bard wie doe’t ik krekt yn
Apeldoorn wenne.
In nije tandarts hie mijn tosken besjoen en ja, hij konkludearde fuortendaalks dat
der fiif gatsjes yn sieten. Tafallich moest ik noch nei Breuning om in foto, want ik ha in
brike kaak (familykwaal). Breuning frege hoe’t it wie yn Apeldoorn en ik begûn oer dy
fiif gatsjes. Hij sei kom even mei. Hij brocht mij nei de deftige keamer mei útsicht op’e
Nijstêd. Mûle wiid iepen, Breuning seach mar ien gat.
Dat hij belle de nije tandarts op: dat dy it net wer flikke moest om te sizzen, dat in
pasjint dy’t bij Breuning weikaam in gebit hie dat saneard wurde moest.
Afijn, ik ha omsjoen nei in oare tandarts.
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Sjoerd de Glee

ÂLDE BOEKEN HJERST 2019
It ealoton segel
Arjen Terpst

It lekken oer de Spiegel
D. v/d Ploeg

Minsken is raar goud
Rink v/d Velde

It wrede Paradys
Hylke Speerstra

Oan de kant fan de mar
A. de Vries

Stimmen dy`t roppe
Piety Damsma

It lyt fan de Ibis
Koos Tiemersma

It griene hûs
Lieuwe Pietersen

It is myn sizzen net
Rink v/d Velde

It krante fanke
Wilco Berga

It wrede foarjier
Durk v/d Ploeg

In flechteling
P. Terpstra

De sniewinter
Durk v/d Ploeg

Stil Jild
Hette Uilkema

Foppe
Foppe Dam

Martsje
H. Heeringa - Seepma

De fûke
Rink v /d Velde

En gjin ein
Jan Pieter Janzen

Rudmer Deinum
H. de Jong

Kugels fan kant
Sietse de Vries

De leafde kin net swije
Th. Kuiper

Yn de berm lâns
A.A. v/d Werf

It Meunster fan Skylge
Itty sluis

De Amerikaen
D. v/d Ploeg

De Hearen fan Fryslân
Arjen Terpstra

Hylkje
H. Heeringa - Seepma

No Sa
Rink v/d Velde

Skaden oer de snie
Riek Landman

De Flam
L. Pietesen

De wrâld is er ta
Pieter Terpstra

De fermisten
Klaas Jansma

De bijenkening
S. v/d Schaaf

Joun,healwei tolwen
Rink v/d velde

It gouzeroer
Rink van der Velde

It koarte ferhaal
T. Riemersma

Ûnder wetter
Koos Tiemersma

Fammen fan Gaasterlân
Wim van der Schaaf

Ûnder de sinne fan de Ivige
Anders Rozendal

Reis nei de Kalkman
Durk vd Ploeg

Yn de baan fan de boemerang
D. Kootstra
Hawwe jim krease fryske boeken, skylje dan Jaap Wiersma 055 - 533 76 14
					

Sjoerd de Glee 055 - 542 21 36
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Ary Meintema

DE MERKE, IT SIMMERFEEST!
Sa, Mantgumer Merke ha wy hân, no moat ik mar efkes werom nei Ysbrechtum.
Ik fûn in foto, mar op wûnderlike wize is dy ferdwûn en noch hyltyd net werom.
Mar doe skeat my in hiel lyts fotoboekje yn ‘t sin en jawol, dêr sieten twa oare merkekykjes yn.
Dy merkefotografen, wannear soene dy fan it toaniel ferdwûn wêze? Yn de tiid fan dizze
foto’s waarden se makke fan elk dy’t mar yn ‘e buert fan de lens kaam. Deis nei de
merke hongen se dan by bakker of winkelman foar de finsters.
O, dat merkefeest! Sadré’t de weinen kamen en de bakjes en de hynders útladen
wiene, gongen wy der bylâns om it moaiste hynder út te sykjen! “Dizze is fan my!” “Ei,
jong, dy haw ik allang beset!” En dan sietst de oare dei op sa’n hynder en efkes wie it
fansels in gloarje, mar al gau seachst yn dat dy bern sûnder hynder folle mear wille
hiene! Dy rûnen troch de hiele mole, sieten ris efkes yn sa’n moai bakje, draafden wer
fierder, tikboartsje! Dan duorre it mar efkes of do lietst dyn sa swier befochten hynder
yn ‘e steek en draafdest ek mei troch de mole! Alle skoalbern krigen in kaartsje, dat
moast op jurk of trui en dan mochst fergees yn de mole.
Feest fan twa oant fjouwer oere! En dan waard de draaimole sweef! Moai fansels, mar
dat koste jild en dat hiene wy eins gjin ien fan allen rejaal foar hannen. Men woe op it
lêst ek wol ris in ijsko of in soerstok!! Mar sweve, dat wie wol sa hearlik, foaral as de
merkejonges de bakjes efkes fêst hâlden en dy dan wer loslieten, sadatst mei in swaai
de loft yngongst! As ik gelok hie, wie der by ús in nicht útfanhûs, dy’t gâns rommer
yn it bûsjild siet as ik! En dan wie se altyd sa rejaal om te sizzen: “Kom Ary, we geane
tegearre, ik betelje!!!”
Thús yn de herberch wie it de drokste tiid fan it jier, tiid om nei my om te sjen wie der
hast net. No, dêr wie ik neat net rouwich om! (No wie ik wol in hiel gehoarsum bern,
hear, ik die gjin dingen dy’t ferbean wiene!!) As it soptiid wie meldde ik my wol! Dan
moast ik ek altyd efkes yn de stâl (it hok) sjen, want dêr siet Stap-op-en-laat-je-wege,
in âld man mei in grutte baskule, dêr’t de minsken har op weage litte koene. Hy hie
syn plakje op it merkelân by de hikke. Hie er in protte klanten? No, wy joegen dêr ús
kostbere dûbeltsjes net oan út, dat sprekt, mar der sille grif minsken west ha, dy’t it
begrutte. Mem rôp him altyd as it soptiid wie en dan siet er yn de stâl op in âld stoel en
geniete!
Ik sei him dan efkes dei en seach mei ôfgrizen hoe oft de fermiseljesliertsjes yn syn burd
en snor hingjen bleauwen!!!

Ut ’e Pinne
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KRITEJÛN
sneon 23 novimber yn it Ugchelens Belang
Stichting Klaes Westra komt dizze kant út mei it programma

It komt wer foar ’t ljocht

Klaes Westra wie kabaretier, sjonger en toanielspiler yn de jierren ’50 en ’60
fan de ferline ieuw. Mei syn Selskip Klaes Westra gie hy troch de provinsje
mei syn konferinsjes en ferskes.
Eltsenien koe syn mankelike “Plakje grûn” en der waard dûnse op syn
‘Djip yn ‘e Wâlden”. Mar hy wie ek maatskippijkritysk mei konferinsjes as
“Harke fan de fûgelwacht” oer it ljipaaisykjen en “De Swalker”
dat feitlik oer konsuminderen gie.
No omtrint 75 jier fierder, ha de pakesizzers fan Klaes Westra:
Aeltje Walsma en Gea Verhaag, al dat moaie materiaal oan ferskes
en konferinsjes fan ‘e souder helle. Sy ha in programma makke mei syn
âlde sketskes en ferskes, prachtich oanfolle mei nij wurk,
âlderwetsk laitsje anno no!

It programma begjint om 20.00 oere, sael iepen 19.00 oere,
kofje mei oranjekoeke stiet klear.
Entree kriteleden € 15,- net kriteleden € 17,50

Net bromme mar komme

Nr. 2 oktober 2019
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Moetings- en Ynspiraasje-middei
Frysk Boun om Utens
Sneon 16 novimber 2019 yn it Multifunksjonele Sintrum “de Kiekmure”, Tesselschadelaan , Hurderwyk. Ynrin fanôf 12.30 oere, om 17.00 oere slute wy ôf.
De ynhâld:

1.“Op nei 2023 – en dêrnei: de 100 jier foarbij !”
Klaas Sietse Spoelstra wol mei ús mei-tinke oer hoe’t wy as FBoU nije oanwaaks fine
kinne, Oprop: elk dy’t nei de M- en Y-middei komt, nimt sa’n Fries om Utens dy’t noch
gjin lid is fan in Krite mei, leafst jonger as 50 jier!, mear fan sokke Friezen om Utens
binne fansels tige wolkom!
2.Kulturele haadstêd LF2018 en fierder…..
Lieuwe Krol, haad Marketing en Kommunikaasje foar LF2018 en kertiermakker foar de
Legacy LF2028, sil in ynlieding hâlde oer LF2018/2028.
De jûns binne jimme fanôf 19.00 oere wolkom by de krite “Meiinoar Ien” fan Hurderwyk
– ek yn de Kiekmure. It toanielselskip “Fleurich fierder” fan Jobbegea bringt it stik ‘It
deiboek fan Tinus Teckel’.
Wa’t nei dizze Moetings- en Ynspiraasje-middei (en faaks de feestjûn der efteroan) wol,
kin him/har opjaan by de skriuwer fan ús krite.

BÛSBOEKJE WINTERSKOFT 2019 – 2020
10 januari		 Nijjiersgearkomste mei “warm miel”
		
		
7 maart		 Gesellige middei				

- 17.00 oere yn UB

28 maart		 Friezendei krite De Haach			

- yn Delft		

10 april		 Jiergearkomste mei dernij?		

- 19.00 oere yn de Duiker

- 14.00 oere yn UB

Ynstjoere kopij foar Ut é Pinne fan januari uterlik 25 december
Nr. 2 oktober 2019

20

KONTAKT PERSOANEN
Dhr J. Nieuwland		
				

2e Johannesstraat 19, 7331 CE Apeldoorn, 		
055-53 32 130

Dhr. J. Klooster 		
				

Gentiaanstraat 242, 7322 BX Apeldoorn,
055-36 71 597

Mefr. F. Runia 			
				

Van Haersma de Withlaan 7, 7316 CX Apeldoorn,
055- 57 88 846

Dhr. H. van der Meulen		
				

Asselsestraat 107, 7311 EG Apeldoorn,
055-52 25 310

Dhr. L. van der Meulen		

De Parkelaar 11, 7339 JC Ugchelen, 055-53 41 500

Dhr. H.E. Sprietsma

Loolaan 41/88, 7314 AD Apeldoorn, 055-36 70 068

Mefr. S. Stegenga – Schilstra

Texandrilaan 49, 7312 HP Apeldoorn, 055-35 56 700

Dhr. L. Toering			
				

Wim Helderlaan 13, 7334 CR Apeldoorn,
055 53 38 734

Dhr. T. Ruim			
				

Kruizemuntstraat 104, 7322 MA Apeldoorn,
055-36 62 216

Dhr. B. Postma			
				

J. de Grootstraat 20, 7311 GN Apeldoorn,
055-57 60 715

Dhr/Mefr. Wiersma		
				

Waagmeesterhoeve 509, 7326 RZ Apeldoorn, 		
055-53 37 614

Mefr. A. de Boer – Holwerda

Lindelaan 22 , 7391 JZ Twello, 0571-27 30 36

Mefr. T. Groeneveld – Faber

Sleperserf 25, 6961 JS Eerbeek, 0313-65 30 10

Mefr. T. de Jong – van der Meulen Roelenengweg 48, 3781 BB Voorthuizen,
				
0342-47 13 13
Mefr. A. Huisman – Westra

Verdisstraat 229, 7204 PX Zutphen, 0575-52 11 13

Mefr. A. Roorda – Kooistra
				

Jacob Meijlinkstraat 18, 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

José Bonder

 Arbeidstraat 12
7311 CT Apeldoorn
 055-522 36 56

Sietske Stegenga

 Texandrilaan 49
7312 HP Apeldoorn
 055-355 67 00

LIDMAATSKIP
FRYSK SELSKIP “FIER FAN HÛS” APELDOORN
Ynlage foar in jier € 15,00
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 ING rekken!)
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BESTJOER
Foarsitter

Henk de Boer		



De Wezeboom 4
6971 HP Brummen
0575 -56 39 27
henkank.deboer48@kpnmail.nl

Skriuwer a.i.

Gerrit Stegenga		



Texandrilalaan 49
7312 HP Apeldoorn
055 - 3556700
fiervanhus.apeldoorn@gmail.com

Skathâlder

Sikke Klaver		



Breenberghstraat 18
7212 JT Deventer
0570 - 64 90 21
sifo@kpnmail.nl

2e Foarsitter en akwisiteur 
Bero Postma		



J. de Grootstraat 20
7311 GN Apeldoorn
055 - 576 07 15
beropostma@kpnmail.nl

Lid / ferlotting

FAKATEURE

Lid

Lammert van der Meulen		



De Parkelaar 11
7339 JC Ugchelen
055 - 534 15 00
lammervandermeulen@kpnmail.nl

Lid gastfrou
 Jacobus Meijlinkstraat 18
Atsje Roorda – Kooistra		
7425 SM Deventer
 0570-55 49 17
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EARELEDEN
Aafje Miedema – Loonstra
Hennie Wiersma-Wiersma
Lammert Toering
Theun Ruim

KOLOFON
Utjefte
Frysk Selskip “Fier van hûs” Apeldoorn
53e jiergong Nr. 2 oktober 2019
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Froukje van Laar

		


Advertinsjes
Bero Postma

Rentmeesterstedeweg 10
6961 DA Eerbeek
0313 - 65 27 94
froukjedv@kpnmail.nl

 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
Nr. 2 oktober 2019

24

Ut ’e Pinne

