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Hennie Wiersma

Hiel wat leden ha ik al in goed 2020 tawinske. Foar dyjingen dy’t ik noch net sjoen ha
doch ik it mar op dizze manier. In nij jier, wat sil it bringe, hooplik sûnens en fansels lok
en seine.
De jierwiksel ha wij al wer hân mei in soad knallerij en doe wer de diskusje dy’t alle
jierren weromkomt oer al as net in ferbod op fjûrwurk. Dizze jierwiksel is der foar 177
miljoen euro opstookt, kinne jo ek in soad moaie oare dingen mei dwaan tink ik dan
mar. Yn Apeldoorn wolle se in totaal fjûrwurk ferbod ha neffens de media. Sille dan al
dy fjûrwurkfanaten út Apeldoorn nei de gemeenten yn ‘e omkriten sette om dêr hun
knalwurk ôf te sjitten?
Der ha in tal Friezen yn Apeldoorn west foar de jierwiksel. It âldjierstôgjen is in âlde
tradysje dy’t guon âldjiersploegen oanhâlde. Dit jier wie it it stanbyld fan in bolle dy’t
se hjir fan’t plak helle ha. Moai dat soks noch kin.
As jo dit lêze is de jannewarismoanne meast wer foarby. De tiid hâldt gjin skoft. Mar dat
betsjut ek dat de maitiid mei rêde stappen tichterbij komt. Ien fan de moaiste tiden fan
it jier fyn ik altyd.
Ús Nijjiersbesite wie wer gesellich. It iten smakke goed en ek it optreden fan Gurbe
Douwstra foel der wakker yn.
No nei ús kritemiddei fan 7 maart. Fierderop yn dizze Pinne kinne jo hjir
mear oer lêze. Wat sille wij oanhelje, altyd in dreech punt foar ús as bestjoer.
Hokker selskip noegje jo út om in jûn as in middei te fullen. Út en troch
kinne wij ôfgean op de ynformaasje fan oare kriten mar faak sjogge wij sels. In jûnskoft
nei Fryslân om it wurk fan in selskip te besjen.
Mar wij ha ek noch in pear beste ambassadeurs yn Fryslân. Geregeldwei krije wij fan Ary
en Yme in tip oer in selskip. Se ha ús ek wiisd op de Stichting Klaas Westra. Nou’t dy op
‘e jûn yn novimber west ha, ha wij fernommen dat sa’n tip de muoite wurdich is. Dus
Ary en Yme, tige tank.

By de plaat op de foarpagina:
winterse sferen
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Gerrit Stegenga

FAN DE BESTJOERSTAFEL
It bestjoer fan de krite hat net stilsitten sûnt de lêste Pinne. Wy binne gearkommen op
19 septimber, 24 oktober en 23 novimber. Underwilens hat de kritemiddei mei kontaktpersoanen west, en op 23 novimber de kritejûn yn de Brontsjerke, mei it selskip Klaes
Westra. Ut de gearkomste mei kontaktpersoanen kaam dat it wichtich wêze koe en haw
in facebookpagina. Dat is ûndertusken slagge. Op de facebook-side ‘Frysk Selskip Fier
fan Hûs – Apeldoorn’ kinne jo alle relevante ynformaasje fine oer de aktiviteiten fan ús
krite. Sjoch der mar ris op en lit ús witte wat jimme der fan fine. Fierderop yn de Pinne
stiet mear oer dizze middei.
De Moetings- en Ynspiraasjemiddei, dy’t op 16 novimber organisearre waar troch it
Frysk Boun om Utens, wie mei sa’n 35 minsken net drok besocht, mar de oanwêzigen
hawwe wol in moaie middei belibbe. Fierderop yn dizze Pinne stiet in koart ferslach.
It bestjoer hat besletten om de ynformaasjefoarsjenning nei de leden troch ‘de Pinne’
en kritebrieven/nijsbrieven te dwaan, mar ek fia e-mail (sjoch hjirboppe). Ein jannewaris, ein maart en ein oktober komt in Pinne en ein augustus en ein desimber in
kritebrief/nijsbrief.

De jiergearkomst op 17 april 2020
De datum dy’t wy earst hienen foar de jiergearkomst, 10 april, is feroare yn 17 april. 10
april is Goed Freed. Wy hawwe de wurklist noch net klear, mar dat komt.
Fan belang is no al te witten dat wy om 19.00 oere út ein sette, yn De Duiker.
Allegearre wolkom
De Nije
Graach bring ik jimme op ‘e hichte fan it nije Frysktalich tiidskrift “De Nije”.
Earder is der in saneamd nul-nûmer troch de Ried fan de Fryske Beweging útbrocht yn
‘t plak fan ‘Swingel’ om te besjen oft der genôch belangstelling is foar in nije ‘glimmer’.
De Ried hat besletten :
April 2019 – mei De Nije troch te gean en fan oktober ôf mei 5 nûmers te kommen, oant
en mei ein 2020 (10-19, 1-20, 4-20, 7-20 en 10-20). Der wurdt keazen om te wurkjen mei
tema’s en it earste nûmer yn oktober sil gean oer lânskip en ekonomy.
Septimber 2019 – De Nije nûmer 1 is yn oktober publisearre. It blêd is fia Betapress
ferspraat en is ek by Poiesz te keap foar € 4,95 en by de boekhannels yn Fryslân.
It earste nûmer is dus oktober l.l. útbrocht en stjoerd nei de stipers fan de Ried en dus
te keap by Poiesz en boekhannels yn Fryslân.
Perfoast in oanrieder!

It bestjoer hat ek sprutsen oer de boeketafel. No’t it Boun gjin Sintraal Boekefûns mear
hat, binne de nije en âlde boeken gearbrocht yn ien boeketafel. De boeketafel is tige
wichtich; net allinnich foar de opbringst, mar ek als moetingspunt. Dat moatte wy al
hâlde, as it efkes kin.
De kritejûn fan 23 novimber wie in sukses. It Selskip Klaes Westra brocht mei faasje in
programma mei liedsjes en sketskes yn de trant van Tetman en Jarich de Vries. Yn de
kritebrief hat al in stikje stien.
Foar it bûsboekje:
7 maart, 14.00 oere, yn it Ugchelens Belang: in noflike middei mei toaniel
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 jiergearkomste fan ús krite (tink derom, dizze
datum is feroare).

Ut ’e Pinne
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Gerrit Stegenga

KRITEMIDDEI MEI KONTAKTPERSOANEN (18-09-2019)
Der binne 8 kontaktpersoanen en 5 leden fan it bestjoer oanwêzich.
De foarsitter, Henk de Boer iepenet de gearkomste.De wichtichste meidielings binne it
sammeljen fan e-mailadressen, ynformaasje oer de kritejûn fan 23-11 en it ledetal dat
stadich nei ûnderen giet.
Ek wurdt noch in kontaktpersoan foar Sutfen socht.
In wichtich punt is it sammeljen fan e-mailadressen. Dat is wichtich, omt de adressen
brûkt wurde kinne om de leden te ynformearjen oer de kritesaken, bûten de Pinne en
de nijsbrief yn.
Dêrom nochris de oprop: as jimme e-mail hawwe, stjoer dan in mailtsje nei de kriteskriuwer op it adres: fierfanhus.apeldoorn@gmail.com. Dan notearje wy jo e-mailadres en
bliuwe jo op ‘e hichte.
De kontaktpersoanen freegje oandacht foar de aktualiteit fan de ledelist, de stân fan
saken op it mêd fan de advertinsjes en it tal siden fan de Pinne. Der wurdt ek frege oft
der in Facebook-side komme kin. It bestjoer sil hjir oer teset.
De kontribúsjekaarten wurde útdield.
Op in fraach nei op hokker wize de jongerein mear belutsen wurde kin, wurdt andere
dat der op 16-11 in Moetings- en Ynspiraasjemiddei organisearre wurdt troch it Frysk
Boun om Utens. Dêr stiet dit ûnderwerp ek op de wurklist en faaks komt der wat út wat
brûkber is foar ús krite.
As lêste ûnderwerp wurdt noch oandacht frege foar de tsjerketsjinst yn de Fryske taal,
dy’t 06-10 hâlden wurdt yn Hoog Soeren.
De middei wurdt ôfsluten troch Jaap Kooistra, mei ‘in libbenswei mei kreative sydpaden’. As lêste wurde in pear spultsjes bingo dien. Yn slagge middei.

Kopij foar de Ut é Pinne fan maart graach ynleverje foar 20 febrewaris
Ut ’e Pinne
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Gerrit Stegenga

100 JIER FRYSK BOUN OM
UTENS OFTEWOL PLAN23
“Yn 2023 bestiet it Frysl Boun om Utens 100 jier. Genôch reden om in feestje te fieren.
In tariedingskommissy, besteande út Teatske Haanstra-Bosma fan Assen, Jolanda
Lootens-Berg fan Swol, Hans Groenhof fan Assen, Jan Bosgraaf fan Swol, Jan Bijkerk
fan Lelystêd en Kees van der Beek fan Hurderwyk, hawwe begjin novimber in earste
gearkomste hân om ris te besjen hoe’t it FBoU foarm jaan kin oan dit Jubileum.
In datum is al fêstlein: sneon 16 septimber 2023
Wêrom no al sa’n drokte meitsje oer wat noch safier fuortleit.....
De kommissy is fan betinken, dat de tiid jin faaks tusken de fingers troch glipt;
minsken/organisaasjes dy’t wat betsjutte kinne, moatte jo op ‘e tiid witte litte wat jo
wolle.
No wol de kommissy net allinnich betinke wat en hoe wy dy 100 jier fiere sille. Dêrom
dogge wy in berop op alle Friezen om utens om mei te tinken oer wat en hoe wy as
FBoU hjir in grut feest fan meitsje kinne. Hawwe jimme ideeën of suggestjes, of tinke
jo in eigen bydrage, yn hokker foarm dan ek, leverje te kinnen - jou it troch oan de
skriuwer fan it FBoU: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl – alles is wolkom!“
Boppesteande tekst is fan de skriuwer fan It Boun. Fansels stipet ús krite dit ynitiatyf.
Dêrom oan al ús leden de fraach: tink ris nei oer hoe’t wy mei syn allen hjir in grut feest
fan meitsje kinne en lit it ús of de skriuwer fan it Boun witte.
De jiergearkomste fan it Frysk Boun om Utens
Op 28 maart 2020 sil yn Delft de Algemiene Gearkomste (de jiergearkomste) fan it Frysk
Boun om Utens hâlden wurde. De krite De Haach (Rjucht en Slucht) hat de organisaasje
fan dizze middei.
De krite de Haach wurket oan in jûnsprogramma, en minsken dy’t dat mei meitsje
wolle, kinne dan ek in hapke ite. Mear ynformaasje komt yn de oankommende Pinne
of fia de e-mail en fansels kin men ek op de webside fan it Boun (fryskbutenfryslan.frl)
terjochte.
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Hennie Wiersma

BUSREIS “DE FRYSLANNEN”
16 O/M 22 MAAIE.

KRITEMEILIBJEN

De maaiereis fan “De Fryslannen” sil plakfinne fan 16 o/m 22 maaie. Us ferbliuw is wer
by: Landhaus Smaga, Hauptstrasse 20, 25933 Süderlügum, till. 0049-4663/7430 of 7547.

Spitigernôch binne der yn it ôfrûne skoft in tal kriteleden ferstoarn.

It programma:
• Sneon 16 maaie, kofjestop by Van der Valk yn Zuidbroek en letter in Varel yn it
Schlosscafé. Neitiid besjogge wy de tjerke fan Varel.
• Snein 17 maaie, tjerketsjinst, plak nog net bekend, kofje in it Andersen-Hüs yn
Klockreis. Wy besikje Ladelund der jout in gids ûtlis oan ús. Jûns binne we útnûge
troch Noard-Friezen by Fagetasch yn Neukirchen
• Moandei 18 maaie: fanôf Romo mei de boat nei it waadeilân Sylt
• Tiisdei 19 maaie: nei it Noard-Frysk ynstitút yn Bredsted. Hjirwei nei in Auto- en
Barnsteinmuseum yn Bredsted
• Woansdei 20 maaie: hjoed nei slot Egeskov te Kvaerndrup yn Denemarken.
• Tongersdei 21 maaie: wer nei Denemarken foar in besite oan it bunkermuseum
Tirpitz yn Blåvund. Jûns in optreden fan Doede op it oargel yn de tsjerke fan
Süderlügum.
• Freed 22 maaie: Werom nei hûs. Yn Töningsille sille we nog by Multimar sjen. It
waarmiten is wer op it bekende adres yn Detern
De kosten foar de reis binne € 595,00 p.p., hotel mei moarnsbrogge en waarmiten en
yntrees ynbegrepen. Wolle jo tusken de middei ek wat ite dan moate jo dêr sels foar
soargje. Tsjinoer it hotel is in supermerk.
Opjefte foar 1 maart 2020 oer de e-mail dbpoel@ziggo.nl of per till. 0515-579133. De
reissom kinne jo foar 1 april oermeitsje op rekken fan “de Fryslannen”, rek. no. NL 47
RABO 0362719845, De Fryslannen, De Zaan 1, 8251 WB Dronten.
Der kinne op syn meast 40 minsken mei, fol is fol. Opstappe kin by: garaazje Paulusma
Drachten, Busstasjon Ljouwert, bushalte Swartewesein, parkeerterrein disko Quatrebras, Transferium-oast Lavendelheide (by de reade brievenbus) Drachten en by it
stasjon fan Grins oan de wetterkant.
Jo moatte sels foar in annulearingsfersekering en in reisfersekering soargje. By opsizzen nei 1 maaie binne jo € 150,00 ferskuldige. Ha jo nog fragen nim kontakt op mei it
sekretariaat Bonny Poelstra-Dyksma till. 0515-579133.

Ut ’e Pinne

* Op 30 novimber 2019 frou Annigje Damstra-Lanting, 90 jier. De begraffenis wie op it
begraafplak oan de Soerensweg yn Apeldoorn.
* Op 13 desimber 2019 frou Ans de Bruin, sij is 91 jier wurden. De lêste jierren waard sij
fersoarge yn it Kristal te Apeldoorn. Sij wie ien fan de âlde stempel. De begraffenis wie
op begraafplak Heidehof te Ugchelen.
* Frou Theodora Maria (Dora) Veldman op 21 desimber 2019, 97 jier âld. De begraffenis
wie op 30 desimber op Heidehof yn Ugchelen.
Wij winskje de famylje sterkte om it ferlies te dragen.

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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KRITEMIDDEI

sneontemiddei 7 maart
Sneontemiddei 7 maart komt it toanielselskip “De Lytse Komeedzje” út Drachten mei it
kluchtich blijspul:

“Ach in pûntsje mear as minder”

Ek
advertinsje Slank-O-Fit is mei fekânsje. It sintrum is yn fertroude
De direksje
fanin
it beautysintrum
hannenpleatse
fan betûftyn
personiel.
Lykwols wanneer’t de ynspeksje oankondiget de jierlikse
de Pinne?
kontrôle útfiere
te wollen
brekt der in licht panyk út. It personiel docht alle war om de
Skilje
Bero
ynspeksjewike sûnder wryt of slyt troch te kommen.
Mar kinne in ynfaller, in oer-entûsiaste masseuse en in klussende badmeester dit oan?
En wat tinke de gasten hjirfan?

Brood- en Banketbakkerij

Broer

It toanielstik begjint om 14.00 oere, de kofje mei oranjekoek
stiet klear fan 13.00
Schubertlaan 6, Apeldoorn
oere ôf. Intree
leden
krite €15,00 en net-kriteleden €17,50.
Ek in
advertinsje
Tel 055 - 533 36 16

Brood- en Banketbakkerij
pleatse yn de Pinne?
Skilje
Bero
As it toanielstik
dien is
wolle wij, as der genôch belangstelling foar is, in buffet as

Breden
Broer

sokssawat organiseare yn it Ugchelens Belang. Dat moatte de dielnimmers dan
fansels sels betelje, de priis is likernôch 20 euro de persoan eksklusief drankjes.
Mooglik docht de toanielploech ek mei. Dy’t der sin oan hat
om mei 393,
te iten
kin him
Zwolseweg
Apeldoorn
Tillefoan
opjaan foar ien maart bij Lammert van der Meulen as HenkTelde055
Boer.
- 312 12 80

055 - 576 07 15

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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Ek in advertinsje
pleatse yn de Pinne?
NIJJIERSBESITE
Skilje Bero

Brood- en Banketbakkerij

Broer

Der is ferlet fan de krite, oars hie de seal om healwei seizen noch net sa fol sitten. Moai
dat Atsje de letkommers noch in stoel oanwize koe. Jappy en
Hennie Wiersma
wienen
Schubertlaan
6, Apeldoorn
wer warber, de iene mei boeken en de oare mei kaarten. Âldere
leden
Tel 055
- 533 witte
36 16 wol wat
dy twa allegear út’e wei set ha foar de krite. Bijgelyks naam Jappy (offisieel sil it Jacob
wêze), doe’t wij in event yn Orpheus hienen, in frije dei op om te helpen. Afijn, se wolle
der gjin wurd om ha, mar doch even.

Breden

De foarsitter, stadichoan ús Henk, iepene de saak offisieel mei in noflik praatsje en doe
Zwolseweg
393, Apeldoorn
koe der toasteTillefoan
wurde op it nije jier. Ús folksliet waard songen,
it Apeldoorns
Bachkoor
Tel
055
312
12 80
soe it net ferbetterje kinne.
055 - 576 07 15
De baas fan it UB hie trije ferskillende stamppotten searn mei woarst, speklap en
útbakte spekjes. Eins sa’t wij it fan eartiids wend binne. En der wie genôch, dat guon,
dêr men it net fan ferwachtsje soe (sa slank), gienen mear as ien kear nei it buffet. En
pakten dan wer sa’n grouwe woarst. Dus sa it kin yn 2021 wer dien wurde. It treft ek,
dat ien dy’t der ferlet fan hie, nei de bar koe foar wat se neame: wat oars.

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

Ut ’e Pinne

Nei it miel krigen wij Gurbe Douwstra. Fyftjin leden kamen der noch bij om te genietsen
fan Gurbe syn prachtige teksten. Dy ha dus it miel mist. Why? Tusken syn teksten troch
fertelde Gurbe oer syn jeugd yn Drachten, oer syn âlde lju en oer syn wurk bij Omrop
Fryslân.
Al mei al, it hie net oars hoechd.
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Ary Meintema

MYN NIJE SLIDE.			
					
Rinne nei Snits mei Heit op in wite winterdei, dat is besûnder! Mei Mem te boadskipjen
komt noch wol ris foar, mei Heit net. It is ek in besûndere reis: wy sillle in slide keapje,
dy krij ik op myn jierdei. Is it op op myn jierdei? Ik tink it net, der leit snie dus moat dy
slide der no komme! Ik sil grif net seurd ha oer it lange ein en wêrom net mei de tram,
sa ‘n slide is grif hiel djoer en dy tram kostet jild! En werom wolle wy fansels alhiel net
mei de tram, dan wolle wy dy slide troch de snie lûke, miskien mei ik der wol op sitte en
lûkt Heit my!
Ik sil grif ek dreamd ha hoe oft myn slide der út sjen sil, soe it sa’n bakslide wurde lyk as
myn kameraadske hat? Dêr kinne maklik twa bern yn sitte!
Mar as wy yn ‘e winkel komme en ik sjuch wêr’t ús Heit hinne giet, dan kin ik myn eagen
net leauwe: in dreamslide!!! Leech by de grûn, glimmend hout mei fersiering fan tûkjes
en reade beikes en hy hat in namme!!! Firefly. Heit en ik witte beide net wat dat betsjut,
mar de winkelman fertelt it ús: fire is fjoer en fly is mich, in fjoermich!!
Dêr bin ik alhiel stil fan: sa’n prachtnamme foar sa ‘n prachtslide! En hy is bestjoerber!!
Set dyn fuotten op de úteinen fan de houten latte foar en do kinst de izeren gliders licht
bystjoere! Ik bin djip ûnder de yndruk: dit is de moaiste slide dy’t ik ea sjoen ha! En dy
is no fan my!?!? Ik kin it hast net leauwe, dit moat wol in dream wêze...... ik sil grif aanst
wekker wurde. En dan: fuort slide!!!
Mar wy geane der echt mei troch de snie nei hûs! En wat is er faak brûkt! Troch mysels,
de strange winters kamen! Troch ús bern, troch ús pake-en beppesizzer, no 22 jier. Sy
hat him ek foar my op ‘e kyk set. Hy sjucht der noch like sterk en fluch út, allinne de
fersieringen fan de griene tûkjes en de beikes binne ferdwûn, En, spitich, ek de namme!
Mar dy stiet by ús allegearre yn it hert!

wrotten. Fregen wy oan dûmny oft it wol mocht? It heucht my net, dat wy permisje
fregen en dûmny wie net in man dy’t stie op syn ‘privacy’. Hy seach faak efkes troch
it finster fan de studearkeamer nei al dy winterwille.Hjir wie myn ‘Firefly’ in favoryt!
Hy glied hiel licht oer snie en iis en koest hjir dúdlik it effekt fan it stjoeren sjen.Nee,
do koest gjin bochten meitsje, mar wol safolle bystjoere, datst dyn baan wat skeaner
meitsje koest, sadat de slide fierder glide koe, foardat er troch de wâl oan de oarekant
keard waard.
Der wie noch in bern dy ‘t in superslide hie: gjin minske soe it in slide neame, it wie in
grut metalen boerd dat as reklameboerd oan winkelmuorren te sjen wie. Op Knilles syn
boerd stie, mien ik ‘Van Nelle Koffie en Thee’. Sa’n boerd is it bytsje bol en rekket dus
net mei syn hiele opperflak de grûn, of yn dit gefal de snie.Dat makke dat er hiel licht
oer de snie giet.
Knilles hie in flink ein tou fêstbûn oan twa punten en dan mochten der in pear bern
op sitte. Yn myn weromsjen luts Knilles altyd, ik leau net dat er sei: En no wol ik der op
sitte en moatte jimme lûke! Hy luts ús oer de feart,makke flink gong en dan stapte hy
fansiden, liet it boerd foarby fleane, pakte it tou ekstra stevich beet, sadat it boerd in
gisel yn ‘e rûnte makke!
In sensasjoneel gefoel, kin ik jim sizze, it gefoel fan yn de draaiende sweef sitte en it
gelok te hawwen dat it bakje troch ien fan de sweefmannen efkes fêsthâlden waard!!
Ja, Knilles wie te goed foar ús!
Ps. Ik bin berne en opgroeid yn Ysbrechtum, Snits wie dus ús stéd.

Slydzje by de berch del.
No... yn Ysbrechhtum? By de berch del.....? It is doch Tirol net wol? Nee, dat net en in
echte berch wie it ek net, mar foar ús, dy’t de wide greide wend wiene, sa plat as in sint,
dy’t wy soms op ‘e rails delleinen sadat de tram der oerhinne ride koe, foar ús stie de
pastoary op in berch! En dus, wie it iis fan de grêft foar dûmny syn hûs sterk en lei der
in flink pak snie, dan wienen wy dêr te finen! Mei of sûnder slide,want hiest sels net ien,
dan mochst grif ôf en ta ien liene of tegearre mei ien nei ûnderen rûtsje. It wie der altyd
in drok beweech fan nei ûnderen glydzjen en dan, goed oan de sydkant! wer omheech
Ut ’e Pinne

Nr. 1 februari 2020

18

19

FRYSLÂN 2019-2020

SYLBOAT BERGUMERMAR
90 JIER LYN ÛNTSTIEN

De Leeuwarder Courant - ús âld Ljouwerter - is de moaiste regionale
krante fan Europa. De krante mei in jier lang de titel European Newspaper
of the Year drage. De LC is troch in faksjuery keazen út 178 kranten. Dit wie
al de twadde kear. Yn 2013 krige de krante dizze moaie priis ek al.

In BM of "Bergumermar" is in
"swurdsylboat"mei in seilopperflak fan
12 fjouwerkante meter. Hendrik Bulthuis
(1892-1948), kapper út Burgum, ûntworp
en bouwde yn 1928 it earste eksemplaar.
Bulthuis brûkte foar de bouw in selfûntwikkele methoade, dêr't de hûd fan
de boat op boud wurdt út in protte smelle
houten latten. Hjirtroch is it mooglijk om op
in ienfâldige manier dochs nogal kompekse rûne foarmen te meitsjen. Hendrik Bulthuis
wie in enthousiaste wettersportleafhawwer en hat mei syn útfining fan de lattebou, fan
silen in echte folkssport makke. Hy neamde syn lytse en grutte BM-ers nei syn dierbere
Bergumermar. Hy wie ek in aktieve doarps-ferieningsman en skriuwer fan inkele
revu's. Yn 1939 waard it jacht as nasjonale ienheidsklasse erkend. Unrjuchtlik wurdt de
namme "BM" ek wol brûkt foar it twadde ûntwerp fan Bulthuis, de 16-kwadraat

Ferline jier oktober wie it al wer fyftich jier lyn dat de Friese Koerier (Hearenfean) en de
Ljouwerter Krante de lapen gear smieten. Dat wie doe hiel bysûnder, want it wienen net
de grutte bazen die ta dit beslút kamen, mar it wie it gewoane wurkfolk (sjoernalisten)
die it foartou namen. Wol tige bisûnder.
Toerisme wurdt de kommende jierren hyltyd wichtiger foar de Fryske ekonomy. Saakkundigen ha dit ûndersocht en binne der wis fan.
It Planetarium yn Frjentsjer hie ferline jier in rekortal besikers. Mar leafst 65.000. Ek
alle oare museums buorken tige goed.
Ljouwert wurdt Cit of Literture. Ljouwert skoot no mei dizze titel oan by in selekte
groep fan mondiale literetuerstèden.
Fryslân hie ek al namme wat fytsen oanbelanget. Net allinne tochten lyk as de
alvestêden, mar ek it meitsjen fan de dingen. Sa is yn 1862 troch twa smidden yn
Woarkum al de earste fyts makke. It wie wol ien op trije tsjillen.
De Ljouwerter slachterij Vion slachtet net mear. It bedriuw is oerstapt op vleesvervangers. Der wurde no plantaardige schnitzel, hamburgers, woarstjes en gehak makke.
Poiesz is de beste super fan Nederlân. De meiwurkers binne it meast freonlike fan alle,
sa blykt út it undersyk. Ek kwalitei, farsk, winkelgemak, winkelútsraling, foarrie en
breedte assortiment krije de heechste wurdearring.

Ut ’e Pinne

It bestjoer fan de "Wettersportferiening Bergumermar", yn fol ornaat , kompleet mei in fraai
blomstik op de tafel. Op de achterste rige stjit
links Jan van der Steeg, de havenmeester fan it
Ljouwerter fleanfjild, kapper ontwerper Hendrik
Bulthuis út Burgum en oannimmer Willem
Boorsma út Eastermar. Achter de tafel fan links
nei rjochts: dokter Hornstra út Burgum, notaris
Elsinga, ek út Burgum en de beide masters: Leistra
út Burgum en van der Bij út Garyp.
By de jachthaven fan Burgum stiet in stanbyld fan
kapper Hendrik Bulthuis, makke troch Gosse Dam. It byldet in siler út en stjit dêr ta
eare fan de útfiner en bouwer fan "de BMers".
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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 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!)

Ut ’e Pinne
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EARELEDEN

BESTJOER

Aafje Miedema – Loonstra

Foarsitter

Henk de Boer		



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

Skriuwer a.i.

Gerrit Stegenga		



Texandrilaan 49
7312 HP Apeldoorn
055 - 3556700
fierfanhus.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 51 74
		
Ut ’e Pinne

Hennie Wiersma - Wiersma
Lammert Toering
Theun Ruim

KOLOFON
Utjefte
Frysk Selskip “Fier van hûs” Apeldoorn
54e jiergong Nr. 1 februari 2020

Redaksje

Henk de Boer		



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

Advertinsjes
Bero Postma

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

Formjouwing
Bijbeeld, Apeldoorn

 studio@bijbeeld.nl

KRITEREISKE
It kritereiske is planne op 27 maaie, mear nijs yn de folgjende Ut é Pinne
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