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fan de foarsitter

WE SETTE WER ÚT EIN

“Het is weer voorbij die mooie zomer”, stie der yn de nijsbrief fan ús skriuwster en it 
wie yndie in moaie simmer, tige waarm en droech. Mar mooglik noch moaier wiene 
en binne de protte aktiviteiten dy’t yn Fryslân plakfûnen en -fine, yn it kader fan                           
“Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa”. Oant no ta is it hichtepunt de opfiering 
fan “De Stormruiter” yn it WTC Expo. Njoggentigtûzend kaarten wiene yn in mum 
fan tiid útferkocht. Spektakulêr allinne al omt er mear dan 100 Fryske hynders yn 
meidogge. Dêrby paste moai ús kritemiddei mei Jorieke Savelkous, dy’t fertelde oer           
“De skiednis fan it Fryske hynder”.
Ek de “alvestêde-swimtocht” fan Maarten van der Weiden wie in spektakelstik. Fryslân 
stie dizze simmer goed “yn de spotlights”. Ek net ûnfermeldenswaardich, KPN hat 
omrop Fryslân wer opnaam yn it zenderpakket en dus, wa’t in KPN-abonnement hat, 
kin wer sjen nei Piet Paulusma, “Hea” en  al dy programma’s yn it kader fan “Ljouwert 
Culturele Hoofdstad”. Ofrûne simmer ha we in pear wike yn Fryslân trochbrocht. Inkele 
aktiviteiten fan “Culturele Hoofdstad” ha we meimakke. We bin û.o. nei de “Dairy 
Campus” yn Ljouwert west, wêr ‘t it stik “Koning van het grasland” opfierd waard 
yn it theater by de Boer, troch “toanielgrûp Jan Vos”. Hjir waarden de hjoeddeistige 
problemen fan de agrariërs om in goed stik brea te fertsjinjen yndrukwekkend foar it 
fuotljocht brocht, in hiele ûnderfining om dit mei te meitsjen. Wy ha in nije kandidaat 
bestjoerslid. Atsje Roorda - Kooistra wol tenei  de funksje fan gastfrou ferfulle. Sterker 
noch, se hat dit it ôfrûne winterskoft al in pear kear op in treflike manier dien en de 
lêste bestjoersgearkomst hat se ek al meimakke. We sille jim mei koarten, op de 
jiergearkomst freegje har offisjeel te beneamen. Fierderop yn ‘e “Ut ‘e Pinne” fine jim 
in artikeltsje oer de nije “Algemene Verordening Gegevensverwerking”. Foar ús net 
spektakulêr mar we moatte der wol oan foldwaan. Ik fersykje jim dit artikeltsje goed 
te lêzen en as der fragen binne, dan heare wy se graach. Omt der in protte kulturele 
aktiviteiten harren beslach krije yn Fryslân, wie it net maklik om in ynfolling foar de 
kritejûn fan novimber te finen. Mar it is dochs slagge. Op freed 9 novimber komt de 
toanielploech “Pro Rege” út Holwert mei it toanielstik “In Frou fan fiif miljoen” Ik 
winskje jim wer in protte lêsplezier ta yn dizze “Ut ‘e Pinne” en hoopje jim te sjen op ús 
kritejûn fan 9 novimber.

Henk de Boer
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FAN DE BESTJOERSTAFEL

Underoan de kritebrief fan septimber winske ik jim in moaie neisimmer ta. No wit ik 
fansels net oft dat holpen hat, mar oant no ta mei we net kleie oer it waar.
Jierren lyn, doe’t ik tolve jier wie, die ik talittingseksamen foar it lyceum yn Dokkum.    
Ik wie der it ienigste famke út Wierum ( Wierumer jonges wiene der ek net) en op it 
plein rekke ik oan ‘e praat mei oare famkes. Sa learde ik der Gryt Alberda út Metslawier 
kinnen. Wy slaggen foar it eksamen en fiif jier letter diene we eindeksamen H.B.S. B. 
Eins hiene we doe it lân yn moatten om te studearjen mar ús âlders betochten dat we 
ynearsten mar es begjinne moasten op de kweekskoalle yn Dokkum. Dat ha we doe 
dien en ja, doe de hoofdakte ek noch mar. En doe wie’t safier, mei ûnderwilens seis 
freondinnen, sprutsen we ôf:  wy gean nei it midden fan it lân en kamen sa telâne yn 
Epe, Scherpenzeel, ensfh. en ik yn Eerbeek. Hast alle jierren kamen we in weekend, om 
beurten by ien fan ús, om by te praten en no dogge we dat noch altyd en dan in dei. 
Us klas fan’t lyceum hat ek regelmatig in reunie hân en no stiet der leau’k wer wat op 
priemmen: nei Ljouwert fansels! No ja, dit hat fansels neat mei  “de bestjoerstafel” te 
meitsjen mar der binne fêst in protte leden dy’t ea wat nijsgjirrichs belibbe ha en
der in moai stikje oer skriuwe wol foar yn de “Ut ‘e Pinne”.
En ja, der is altyd wol ien dy’t dat e.v. fertale kin yn it Frysk.......

Wy ha in nije kandidaat bestjoerslid. Atsje Roorda - Kooistra wol tenei  de funksje fan 
gastfrou ferfulle. Sterker noch, se hat dit it ôfrûne winterskoft al in pear kear op in 
treflike manier dien en de lêste bestjoersgearkomst hat se ek al meimakke. We sille jim 
mei koarten, op de jiergearkomst freegje har offisjeel te beneamen. 
Fierderop yn ‘e “Ut ‘e Pinne” fine jim in artikeltsje oer de nije “Algemene Verordening 
Gegevensverwerking”. Foar ús net spektakulêr mar we moatte der wol oan foldwaan. Ik 
fersykje jim dit artikeltsje goed te lêzen en as der fragen binne, dan heare wy se graach.
 Omt der in protte kulturele aktiviteiten harren beslach krije yn Fryslân, wie it net 
maklik om in ynfolling foar de kritejûn fan novimber te finen.
Mar it is dochs slagge. Op freed 9 novimber komt de toanielploech “Pro Rege” út 
Holwert mei it toanielstik “In Frou fan fiif miljoen”
Ik winskje jim wer in protte lêsplezier ta yn dizze “Ut ‘e Pinne” en hoopje jim te sjen op 
ús kritejûn fan 9 novimber.

Froukje van Laar
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It wrede paradys.
Hylke Speerstra  

It eagleton segel
Johan Veenstra  

Alde Maaie 
Durk van der Ploeg

Rudmer Deinum  
Riek Landman

De Ofrekken 
Koos Tiemeresma

It wrede foarlier  
Benny Holtrop

Yn de baan fan de    
Boemerang
Hylke Speerstra

It krantefanke
Johan Veenstra 

De Sniewinter
Durk van der Ploeg

Martsje
Hette Uilkema

De Hearen Fan Fryslan
Durk van der Ploeg

It liet fan de ibis     
Sietse de Vries

It lekken oer de spegel
Wilco Berga

De fermisten
Theun de Vries 

Skaden oer de Snie
Hylke Speerstra

De Flam
Rink van der Velde

De wrald is der op tsjin
21 fryske ferhalen

It griene hus
Johan Feenstra

No sa
Durk van der Ploeg

Ien foar de wraak
Wilco Berga

Fryslan Boppe
Rink van der Velde

Friemd folk oer de Flier
Durk van der Ploeg

In jikse libben
Riek Landman

De ruge en oare              
seedykster ferhalen
Durk van der Ploeg

Kaiapoetoaly 
Lieuwe Pietiersen

Dat wie doe sa
Sietse de Vries

DE ÂLDE BOEKEKREAM, 
YN DE ETALAAZJE.

Hawwe jo âlde fryske boeken oer,skilje ùs en wy rêde ùs dermei.
Boeken te bestellen by: Jaap Wiersma  055 - 533 67 14
                                                  Sjoerd de Glee 055 - 542 21 36
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ALGEMIENE FEROARDENING 
GEGEVENSBESKERMING

Fanôf 25 maaie 2018 is de Algemiene Feroardening  Gegevensbeskerming (AVG) fan 
tapassing. Dizze feroardering  komt yn ‘t plak fan de âlde Wet beskerming persoansge-
gevens en jildt yn de hiele Europese Unie.

De AGV fersterkt de posysje fan degenen dy’t it oangiet, yn dit gefal de leden fan de 
Fryske Krite “Fier fan Hûs”. Sy krije nije privacy rjochten en harren besteande rjochten 
wurde sterker.
Organisaasjes dy’t gegevens ferwurkje krije mear ferplichtingen, ek ús Krite. De nadruk 
leit, mear dan earder, op de ferantwurdlikheid fan organisaasjes om oantoane te 
kinnen dat sy harren oan de wet hâlde.

Wat gegevens fan ús leden wurde registearre
- Namme
- Adres
- Postkoade
- Wenplak
- Geboartedatum
- Geboarteplak
- Tillefoannûmer
- E-mail adres
- Jier wannear ‘t  men lid wurden is

Werfoar wurde dizze gegevens registrearre?
- Om sicht te hawwen op de persoanen dy’t lid bin fan de feriening.
- Om de nijsbrieven en de “Ut ‘e Pinne” besoargje te kinnen.
- Om in fersyk te stjoeren om de kontribuusje yn te barren.
- Koartom, om kontakt mei de leden opnimme te kinnen.

Henk de Boer
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Wa muteart yn it ledebestân  fan de feriening?
De sekretaris (skriuwer) of syn/har ferfanger en de skathâlder. It bronbestân is 
oanwêzich by de sekretaris of syn/har ferfanger. By de oanmelding fan in nij lid wurde 
automatysk syn/har gegevens opnommen yn de ledeadministraasje, of it moat wêze 
dat men der beswier tsjin makket. De hjoeddeiske leden kinne deroer fan no of oan  
beswier tsjin meitsje as se dat noadich fine.

Wêr fynt registraasje/opslach plak fan de gegevens
Foar de ledeadministraasje wurdt in Excel bestân brûkt op de privé computer fan de 
sekretaris en syn/har ferfanger.

Wa beskikke oer in oersicht fan de ledeadministraasje
De ponghâlder ten behoeve fan de kontribuusje-inning. De oare bestjoersleden kinne 
dit bestân ynsjen. Fierder beskikke de ferdielers fan de “Ut ‘e Pinne” en de kontaktper-
soanen oer in list mei de nammen en adressen fan de kriteleden foar it besoargjen fan 
de “Ut ‘e Pinne” en de Nijsbrieven.

Melding gegevenslekken en beskikber stellen oan tredden
Sa gau dat der in iûnrjochtmjittige lek fan lede-gegevens ûntdekt wurdt, sil dit troch 
de sekretaris binnen 72 oeren meld wurde by de Autoriteit Persoonsgegevens. De 
adresgegevens fan de leden sille net sûnder harren tastemming beskikber steld wurde 
of ferkocht oan tredden dy’t op dezze gegevens gjin sicht ha meie.

Septimber 2018, It bestjoer fan Frysk Selskip “Fier fan Hûs”, Apeldoorn
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FERSLACH ALGEMIENE LEDE-
GEARKOMST 6 APRIL 2018

1. Iepenjen
Op 6 april 2018, om 19.00 oere iepent foarsitter Henk de Boer de Alg.Ledegearkomst fan 
it Frysk Selskip “Fier fan Hûs”, yn de seal fan “De Duiker” te Ugchelen. 
2. Meidielings
Foar it kritereiske fan 2 maaie ha harren 25 leden opjûn en der moatte noch sa’n 10 
bykomme, oars giet it net troch.Hjirnei betinke we steande de leden dy’t dit jier stoarn 
binne.
3. Fêststellen fan de wurklist
De wurklist wurdt goedkard.
4. Ynkommen stikken
Der bin gjin ynkommen stikken.
5. Ynfentarisaasje punten omfreegjen
Punten omfreegjen komme mooglik letter oan bar.
6. Ferslach ledegearkomst 15 april 2016 (yn’t koart yn ‘e Pinne) 
Op it ferslach komme gjin reaksjes.
7. Evaluaasje kritejûnen
Hennie Wiersma oppert it idee om yn’t winterskoft in grutte jûn yn te ruiljen foar in 
grutte middei. De mieningen hjiroer binne (noch) ferdeeld. 
8. Jierferslach fan de skriuwster
It jierferslach 2017, wurdt foarlêzen.
9. Jierferslach fan de penningmeester en Begrutting 2018:  
De jierferslachen lizze op tafels om yn te sjen. In stikmannich fragen wurde beantwurde                       
-Ferslach fan it kritemeilibjen
Hennie fertelt wat oer har erfaringen hjirmei. 
-Ferslach fan de nije boekeferkeap:  
Froukje hâldt mooglik op mei de ferkeap  fan nije boeken. Foarsittter Henk de Boer sil 
nije wike by de gearkomst fan it FBoU freegje hoe’t it sit. Ferslach âlde boekeferkeap: 
de tafel mei âlde boeken giet goed, der is wer far een moai bedrach ferkocht.

Froukje van Laar
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10. Foarstel kontribuusje ferheging:  
Foarstel om  de kontribuusje mei €2,50 te ferhegjen nei € 15,00. It foarstel wurdt 
oannommen.
11. Ferslach fan de kaskommisje:  
De kaskommisje, Henk Sprietsma en Hennie Wiersma. hat de kas kontrolearre en alles 
wie goed ynoarder. De kaskontrole yn 2018 docht Hennie Wiersma mei Jettie de Vries. 
12. Bestjoersferkiezing:  
Sikke Klaver en Lammert van der Meulen wurde mei hantsjeklappen herkozen. Ofskie 
út it bestjoer fan Saakje Kingma. As ôfskie fan it ritebestjoer krige se in bonboniere mei 
ynskripsje en in blomke.
13 Earje en wardearje
Johan en Maartje, al 40 jier lid fan de krite en Johan ek jierren as foarsitter fan it 
bestjoer, krigen beide it kritespjeldsje.
14 wurklist 2018-2019
De datum wurde foarlezen 
15. De “Ut ‘e Pinne” it oantal siden halde we no op 28-32. 
16 Omfreegjen: 
Tips fan Tsjalling.Beetstra: Krite Grou spylet toaniel en
yn Grou is yn it kader fan kult. Haadstêd Ljouwert “in Halbertsma-wike”. 
17. Sluten fan de gearkomst:
Foarsitter slút om rûm 20.00 oere de gearkomst en hy hjit 
Bouke Kooiker wolkom. Bauke sil de fierdere jûn fersoargje. 
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Tillefoan 
055 - 576 07 15 

Ek in advertinsje 
pleatse yn de Pinne?  

Skilje Bero 
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Toanielferiening Pro Rege 
Holwert 

spilet yn 2018-2019 

  
‘Frou fan fiif miljoen’ 

 
in klucht fan Pol Anrys 
en oerset troch Gurbe Dijkstra 
 
Ynhâld fan it stik: 
By Swa’ is in restaurant,  ergens yn Fryslân. Francois, de eigener, is in poerbêste sjef-
kok.  Geraldine, syn takomstige frou, is in arrogante, ûnoantreklike frou. Sy is him 
eins opkrongen troch in omke fan him. Dy omke is stoarn en hat in knoarre jild 
achterlitten. Dat kin Francois allinnich erve as hy mei Geraldine trout, mar wol 
Francois wol mei har troue?  
 
Francois is smoar op Claudia, de tsjinster fan it restaurant, mar dy wiist him oant no 
ta ôf. As sy der achter komt dat Francois erve kin, draait se fuort by. Dit is tsjin de 
seare foet fan Tom, de barman, want hy hie oant no ta in relaasje mei har.  
 
Under tûsken is der allegear argewaasje omdat de kok in ûngemakje hân hat. Derom 
sil de ynspeksje fan folkssûnens lâns komme en wat ha de keukenhelp en har suster 
by it ein? 
Wa is dy Italiaan dy’t gjin wurd Frysk ferstiet, de nije helpkok? 
De keukenhelp, Isabella, kin ek net troch ien doar mei Geraldine en as Isabelle har 

suster Albertine der efter komt sil dy der wol even mei rêde troch 
har út te jaan foar de ynspectrice fan folkssûnens. As de echte 

ynspectrice dan lâns komt wurdt it hielendal in spul wat de 
ferwarring kompleet makket. In kleaune fan yntriges....wa 
sil as winner út de bus komme? 

 

Spilers: 
 

 
Willem Verbeek as 
Francois Nicolaes   
baas fan restaurant ‘By Swa’ 
 
 
 
Hillie Politiek as 
Geraldine  
de takomstige frou fan Francois 
 

 
 
Johanna van der Meij as   Dikkie van der Wal as 
Claudia     Tom 
de betsjinster   de barman 
 
 
 
Lelie de Blécourt as  Evelien van der Wal as 
Isabelle    Albertine 
de help yn de keuken  sus fan Isabelle 
   
 
 
 
Nico Bierma as              Annie Meindersma as 
Carlo Mozarella              Helge Poot 
hiermoardner   ynspektrise  
  
 

 
‘Toanielferiening Pro Rege’  
Foarsitter: Willem Verbeek 0519-561695 / 06-12631366 
Skriuwer: Hillie Politiek 0518-412422 / 06-29378046 
Ponghâldster: Johanna van der Meij  0519-562672 / 06-10417860   
toneelholwerd@hotmail.com   

GRUTTE JÛN

OP FREED 9 NOVIMBER

YN UGCHELENS BELANG

BOOGAARDSLAAN 81, UGCHELEN

TILL. 055-5216377

IT TOANIELSELSKIP “PRO REGE” ÚT HOLWERT

SPIELET FOAR ÚS IT STIK

“IN FROU FAN FIIF MILJOEN”

DE YNTREEPRYS IS € 12,50 P.P.

(NET-LEDEN € 17,50)

DE SEAL IS IEPEN OM 19.00 OERE EN DER STIET FOAR 

ELTSENIEN WER IN BAKJE KOFJE MEI ORANJEKOEKE KLEAR

 ALLEGEAR OANT SJEN!
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NIJE BOEKEN

Wat in moaie simmer dit jier en noch altyd kinne we wylst ik dit skreau bûten sitte. 
Hawwe jimme de dokumintêre de swarte pearels  (oer it Fryske hynder) sjoen? Yn ien 
wurd prachtich! 
Dochs der moat in stikje yn ‘e Pinne komme dus oan it wurk.

Dizze kear gjin ferhalen oer de nije boeken mar ik ha minder fleurich nijs.
Op de Friezedei wurdt al dúdlik makke -wat de nije boeken oangiet- dat der feroaring 
op kommen is.
It bliuwt oant 10 septimber stil mar doe kaam der dochs in mail fan Jan Roelants en 
Jelma Wiersema (sy fersoargen de sintale boekeferkeap). 
Yn dizze mail stiet ûnder oaren dat om ûnderskate reden it net langer ferstannich/
mooglik is om troch te gean mei de ferkeap fan de de nije boeken.

Hoe fierder? Us bestjoer sil sich der noch oer bûge. It stiet fest dat we hjir grif noch de 
nedige ynformaasje oer krije.

Wat ik noch graach kwyt wol is it neikommende. It nije bûsboekje 2019 leit al op ús te 
wachtsjen by Afûk.
It tema is: famylje “Fan wa bisto der ien” De priis is noch altyd € 7,50

Ik sil in bestellist meitsje en op de kritejûn der oandacht foar freegje.  
Mei it bestjoer kin ik noch oerlizze hoe we dit fierder oanpakke.
Oant sjen op de kritejûn

Froukje de Wilde
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KRITEMEILIBJEN

Op 5 maart stoar de hear F. Damstra, hij is 91 jier wurden.
De begraffenis wie op 10 maart.

Op 22 maart is op 90- jierige leeftyd overleden, de hear Paul Bollen
De kremaasje hat yn besletten kring plakfûn.

Op 6 maaie is stoarn de hear Taeke Slagter, yn de âlderdom fan 97 jier.
De begraffenis fûn plak op 11 maaie.

Op 16 maaie is hommels stoarn, de hear Piet Westra. Hy is 91jier âld wurden.
De kremaasje wie op 23 maaie, op Heidehof.

Op 18 juni stoar, nei een lang siikbêd, de hear Andries Hoekstra hij mocht  
92 jier âld wurde.
Op 22 juni is hij begroeven op Heidehof.

Piet en Andries bin jierren lid west fan de Fryske dânsgrûp”de Hakketones”.

Der bin ek leden dy’t yn it sikehûs lein ha, of noch lizze. Oaren wurde yn in                                         
ferpleechynrjochting fersoarge. As jo dat witte, jou it even troch oan “it kritemeilibjen”.

Hennie Wiersma
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KALINDERFERHAALTSJES

Ik krige koartlyn fan  Yme een steapel  kalinderbledjes mei aardige ferhaaltjes. Ik neam 
se mar de kalinderferhaaltjes. Hjir de earsten.

In nije dei.
As Steven de Jong beslút om it boek De gouden swipe fan Abe Brouwer te ferfilmjen, 
freget er De Kast, syn favorite popgroep, om de titelsong te skriuwen. Op in âlde 
ballade, dy’t noch nooit útfierd is, wurdt in nije tekst makke: In nije dei. De yn it 
Nederlânsk ûndertitele lowbudget film ût 1996 wurdt in grut sukses. As de band in jier 
letter, as stunt, in stadionkonsert organisearret yn it Abe Lenstrastadion, wachtet har in 
útsinnich publyk.
Krekt op dat stuit wurde der ek opnamen makke foar in live-single. It nûmer Als ik 
vliegen kon stiet ynpland foar de A-kant. As de platemaatskippij lykwols de opname 
foar de B-kant heart, In nije dei, mei op de eftergrûn it publyk dat samar wurdlik de 
tekst meisjongt, beslute se om de A- en de B-kant om te draaien. In tûk beslût. It betsjut 
de lanlike trochbraak fan de band. (GvdM)

Gysbert Japicxhûs
Kinst net Frysk skriuwe, mar wolst wol in bertekaartsje yn it Frysk? In moai brulloftsliet? 
Of krekt in routekst? Dan kinst telâne by it Gysbert Japicxhûs yn Boalsert. Yn it bertehûs 
fan Gysbert Japicx (1603-1666) sit in taal-, tekst-, en museumwinkel dêr’t Fryske 
teksten besteld wurde kinne foar hokker gelegenheid dan ek. Gysbert wie in Boalserter 
ûnderwizer dy’t yn de santjinde ieu op eigen manneboet in folslein Fryske stavering 
betocht. Yn de geast fan him wurde dêr no allerhanne taalaktiviteiten organisearre. 
Sa wie der twa jier lyn noch in humoristyske meartalige musical foar de basisskoallen: 
Master Gysbert, inkele reis sabeare! In oar projekt is taalsinjaal, mei syn twatalige 
placemats. Der is in útstalling oer it libben en it wurk fan Gysbert en der is sels al-
lerhande ynfo te finen oer oare minderheidstalen yn Europa. Yn 1997 iepene drs. Aad 
Nuis, doedestiids steatsiktaris fan Kultuer, dizze Fryske ambassade. Dat woe er foar in 
part graach yn it Frysk dwaan. De tekstwinkel koe dus daliks oan it wurk. In pear dagen 
letter waard de oersette tekst mei in kassettebantsje derby by him thús besoarge. Om 
te oefenjen. En hy hie der slach fan, by de iepening gie it foar wûnder. (GvdM)

Henk de Boer
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KONING VAN HET GRASLAND

Toanielselskip “Jan Vos” fierde ôfrûne foarjier, fan maaie oant ein juli it theaterstik 
“Koning van het Grasland” op. Op ferskate boerehiemen waard yn in mobyl theater, 
yn de foarm fan in heaberch, mei sicht op de greiden, it theaterstik opfierd. Skriuwer 
Tjeerd Bischoff makke foar de foarstelling gebrûk fan it boek “Boerenbloed” fan Kees 
Kooman. Kooman spruts mei molkveehâlders yn ‘e omkriten fan it Fryske doarp Ee, 
dêr’t yn 2001 MKZ útbruts.
“Koning van het Grasland” giet oer de komplisearre ferhâlding tusken minske en 
natuer. De yntinsive manier fan produsearjen troch agrariërs hat  yngripende gefolgen 
hân foar it lânskip en de natuer. De iens sa blomrieke greiden bin egaal glimmend grien 
wurden. De stân fan de greidfûgels is dramatysk daald. We seagen de striid fan de boer, 
dy’t him as iensume ûndernimmer steande besiket te hâlden op de wrâldmarkt en fan 
de grutto, dy’t him fergees besiket oan te passen oan in hurd feroarjende biotoop.
De ôfrûne desennia is de wrâld fan de boeren yn in stroomfersnelling rekke. Se 
operearren op in wrâldmerk dêr’t de winstmarzjes lyts bin.
De druk om tsjin in sa leech mooglike kostpriis safolle mooglik te produsearjen is grut. 
In protte boeren slagje der net yn de holle boppe wetter te hâlden.

De Foarstelling
Hessel Kroes en syn frou Anke ha in grutskalich molkveebedriuw dat sy tegearre runne. 
It bin twa foarútstribjende boeren. Anke har heit, in godsstjinstich man, winnet yn in 
bungalowtsje neist de buorkerij. It soantsje fan Hessel en Anke, dat mei in soad muoite, 
nei in IVF behandeling, op ‘e wrâld kaam is op it erf ferûngelokke. Hessel oerried him 
mei syn trekker. De Mond- en Klauwzeer (MKZ) breidet him út en komt rjochting de 
buorkerij. Anke wol full speed troch mei it bedriuw. Hessel hat der muoite mei om him 
folslein yn te spannen, no’t syn opfolger der net mear is. As Hessel ûntdekt dat op it 
plak, dêr’t syn soan ferstoar, in grutto syn nêst makket, dan rekket hy folledich yn ‘e 
ban fan dizze fûgel. Hessel wol it roer omgooie en duersum buorkje, mei respekt foar 
de natuer. Anke sjocht der neat yn en dertroch reitsje de twa hieltyd fierder  fan elkoar 
ferfrjemde. Anke’s heit, Marcus, sjocht dit mei lede eagen oan en sint op in manier om it 
houwlik te rêden en it fuortbestean fan de buorkerij te fersekerjen. Underwilens komt it 
Mond- en Klauwzeer-virus gefaarlik tichtby............. In oandwaanlik en yndrukwekkend 
theaterstik, dêr’t wy de primaire fan meimakken op it terrein fan de Dairy Campus yn 
Ljouwert. In geweldige belevenis.

Henk de Boer
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RUURD WIERSMA, 
DE NAÏVE SKILDER FAN BURDAARD

Sytske en ik kamen twa kear op ‘e fyts troch it pittoreske plakje Burdaard. Dat wie 
mei de Fyts-alve-stêdetochten, organisearre troch de trije Fryske jeugdherbergen 
yn Grou,  Heech en Snits. Foaral de rûte by de Dokkumer Ie lâns hat djippe yndruk 
makke. Nei it ferneamde brechje fan Bartlehiem seagen wy al gau yn ‘e fierte de 
prachtich restaurearre nôt-, pel- en houtseagmole “De Zwaluw” fan Burdaard.                                                                                                                                       
Doe’t wy noch in seizoenkaart by SC Hearrenfean hiene, hawwe wy hast tweintich 
jier neist etaleur Ulke Wiersma út Ljouwert sitten. Hy is hikke en tein yn Burdaard 
en sa no en dan kaam dat doarp foar yn ús petearen, krekt as ek syn omke Ruurd.                                                               
Hjoeddedei lûkt net allinne “De Zwaluw” de oandacht, mar ek de buordsjes mei it 
opskrift “Ruurd Wiersma Hûs” . Sy wize de wei nei in ienfâldige arbeiderswente út 
it begjin fan de tweintichste iuw. Yn dat hûs oan de Mounewei 6/7 fine ja in knap 
staaltsje fan naïve skilderkeunst. Oant en mei syn dea op 15 desimber 1980 wenne 
de âld-molkfarder Ruurd Wiersma yn dit hûs. Hy makke fan syn wenkeamer in grut, 
kleurich panorama. Muorren, plafond, meubilêr, neat yn it hûs ûntsnapte oan it 
pinsiel fan dy besiele sneinsskilder. As molkfarder wie Wiersma in soad yn de natuer 
en sadwaande binne in soad fan syn keunstwurken ynspirearre troch de natuer. Hy 
skildere ek in protte bibelske tafrielen, want de ferhalen út de bibel fassinearren him 
enoarm.                                                                                                                                          Yn 1965, 
Wiersma wie doe 61 jier, siet de wenkeamer fan him ûnder in tsjokkee, fette roetlaach 
neidat syn oaljekachel ûntploft wie. Op advys fan in pleatslike ferver beplakte hy de 
swartberuotte muorren mei wyt behangpapier, dy’t in skriemend ferlet hiene fan 
in kleurke. Wiersma kocht pinsielen en potsjes fytslak en skildere yn fiif jier tiid syn 
mearkleurich libbenswurk “de fjouwer jiertiden”. Troch ait unike keunstwurk waard er 
ferneamd by leafhawwers fan naïve keunst.  
Op oanstean fan kunden makke Wiersma ek lytse skilderijen en brûkte dêrfoar 
hurdboard en fytslak. Al gau wie er net mear te hâlden en beskildere oant djip yn ‘e 
nacht hast alles yn syn hûs. De koalekit, it bêd, fazen, flessen, skuon, alles waard in 
proai fan syn ambachtskeunst.  

Anne Veenstra
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Al syn skilderingen yn har ûntwapenjende skientme binne te bewûnderjen yn it “Ruurd 
Wiersma Hûs”. Alles stiet der noch lykas doetiids, ek de grutte flesse boerejonges op 
brandewyn, dêr’t er syn gasten op traktearre. 
It geheime resept fan syn boerejonges krije jo mei as oantinken en wurdearring foar 
jo besite. Yn it simmerskoft  binne jo wolkom fan tiisdei oant en mei snein fan 13.00 
-17.00 oere, fan 1 oktober oant 1 april kin it allinne op ôfspraak. Simmers kinne jo ek de 
eardere molkrûte  meifarre fan Aldtsjerk nei Burdaard en dan wurdt der fansels ferteld 
oer Ruurd Wiersma.   

Anne Veenstra, Rolde lid fan “Us memmetaal Assen”.                             
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BÛSBOEKJE WINTERSKOFT 2018 – 2019

11 januari  -Nijjiersgearkomste mei                  -17.00 oere yn de Duiker
 ‘warm miel’ Om 19.30  
 Griet Wiersma mei sang  
 en sketskes  
2 maart  -Gesellige middei                               -14.00 oere yn it UB of de Duiker
30 maart   -Friezendei                                            - yn Swol
6 april -Jiergearkomste                                 - 19.00 oere yn de Duiker

Ynstjoere kopij foar Ut é Pinne fan december uterlik 20 november
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IT WAARME PLAKJE

Ferline wike wie der immen, dy’t fertelde oer it feilige plakje achterop ‘e fyts fan pake. 
Ik wit it ferhaal net krekt mear, mar it rôp by my fuort in byld op fan “feilich tusken Heit 
syn earmen op ‘e stang fan syn fyts.”
Sa no en dan mocht ik mei op ‘e fyts nei de skearbaas yn Snits, ús ‘stêd’. Earlik sein, 
it wie in hearlik plakje, mar ik wie ek altyd bliid as Heit my der ôf tilde. Wat dien myn 
billen dan sear! Mar it wie in hiel feilich,waarm plakje!

En dan de winkel yn, al sa spannend. Heit mocht meastal fuortdalik yn ien fan de beide 
grutte stuollen sitten gean, foar in soarte fan oanrjucht mei twa wasbakken.  
Ik mocht tsjin de sydmuorre oan op in lyts stuoltsje sitte. En dan begong it, de 
skearbaas naam it grutte mes en sei meastal, dat er it ris efkes goed skerp meitsje soe 
om Heit wer moai glêd om it kin te meitsjen. Ik siet eins altyd deabebaud te sjen, mar 
as er dan echt  begong waard ik rêstich. Ynsjipje, dat die Heit sels thús ek. Sa moai, it 
heale gesicht waard wei yn in tsjokke laach skom. Mar dan pakte Heit in lyts skearmes, 
men seach net iens dat it skerp wie, want dat skerpe meske siet der binnenyn.Dizze 
man hie in echt grut skerp mes yn syn hân! Hiel foarsichtich sette hy syn fingers op 
Heit syn gesicht en makke baantsje nei baantsje skjin. De manier wêrop er dy fingers 
delsette, makke my fuort rêstich: ik koe my  no fermeitsje mei myn Mariakaakje of 
sa as wy dat thús neamden, en dy namme joech ek fuort oan hoe oft it smakke, in 
MOALKOEKJE. 
 
Dat wie fêste gewoante, in koekje as ik siet te wachtsjen. By myn kammeraadske 
krige ik dat ek wol ris, mar Mem en ik wiene it roerend iens: In stikje koeke wie gâns 
lekkerder! Ik hie al gau ûntdutsen dat myn namme dêrop stie, mar dan moast ik der 
wol hiel foarsichtich in hiele râne omwei ite! Foaral it lêste part kaam der op oan, der 
koe samar te folle ôf brekke en dan wie myn namme stikken! En it moast wol klear 
foardat Heit skeard wie, want dan gongen wy fansels wer nei hûs, op dat hearlike, 
feilige plakje op ‘e stang! Want dan moast ik my wol mei beide hannen goed fêsthâlde 
oan it stjoer, dêr paste gjin koekje mear by!

Ary Meintema
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MYN NAMME EN MARIA-KAAKJES

Doe’t ik lyts wie, waard myn namme skreaun as Arie. Letter fûn iksels dat it mar Ary 
wurde moast, ik fûn dat moaier en ik hope ek dat dan it ivige geseur fan “hasto in 
jonges namme? “ ophâlde soe. No, nee dus. Yn de famylje wie dat alhiel gjin punt: 
Beppe waard ek altyd Arie neamd en der wiene ek noch in hiele rige nichtsjes dy’t 
uteraard ek Arendje hjitten en Arie neamd waarden. Der binne noch altyd Maria-
kaakjes te krijen, alteast by ús eigen Poiesz,hjir yn it doarp. Se hjitte no net mear 
Maria-kaakjes, mar Mariebiscuit. Handich foar my, ik hoegde net mear de a der ôf te 
biten . Allinne de M en dan bliuwt myn namme ek noch folslein oer.
Ik miende dat de koekjes destiids grutter wiene, mar Yme seit fan net.
Ik bin myn feardichheid wol kwyt, hear! De earste kear briek Arie fuort midstwa en 
moast ik der dus noch in koekje oan opofferje! Soe it troch al dy waarmte komme, dat 
ik my dwaande hâld mei soks? Ik haw grif in slach mei de moalpûde hân, ik kin absolút 
net oer hjitteweagen.

IT BOETEKLEED

It boetekleed moat oan, net mear útstelle: Folslein ten ûnrjuchte haw ik knap 
lytsachtsjend skreaun oer it weiten koekje, it moalkoekje, it ‘Mariakaakje! Omdat ik 
in foto by myn ferhaaltsje ha woe, gong ik nei de Poeisz, der eins fan oertsjûge dat dy 
koekjes hearden by in fier ferline. Mar nee!! Se leine yn ‘e winkel, twa roltsjes yn ien 
pak. Ik hie ien roltsje al bêst genôch fûn, it wie ommers mar om ien koekje te dwaan! 
De foto waard nommen en op FB set by it ferhaaltsje. En ja, wy binne âlde minsken, 
dy’t de oarloch noch meimakke ha en smite dus gjin iten wei, dat docht men net! Dat 
wy in weiten koekje by de thee, by de kofje, yn ‘e kwark en ik lûk al myn lytsachtsjende 
wurden yn, se binne HEARLIK! Sels Yme dy’t eins oars net ha wol as in stik koeke en as it 
rûch gean moat, in fulde koek, is it mei my iens! Ik haw him echt efkes mei iepen mûle 
oansjoen, mar hy mient it. Dus fan my nea wer smeulsk praat oer weiten koekjes!!!

Ary Meintema
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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 ingrekken!)
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BESTJOER

Foarsitter  De Wezeboom 4
Henk de Boer  6971 HP Brummen 

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

Skriuwster  Rentmeesterstedeweg 10
Froukje van Laar  6961 DA Eerbeek 

	0313 - 65 27 94
  froukjedv@kpnmail.nl

Skathâlder  Breenberghstraat 18
Sikke Klaver  7212 JT Deventer 

	0570 - 64 90 21
  sifo@kpnmail.nl

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

	055 - 576 07 15
  beropostma@kpnmail.nl

Lid / ferlotting FAKATEURE

Lid  De Parkelaar 11
Lammert van der Meulen  7339 JC Ugchelen 

	055 - 534 15 00
  lammervandermeulen@kpnmail.nl

Lid    Jacobus Meijlinkstraat 18
a.i Atsje Roorda – Kooistra  7425  SM Deventer 

 0570-55 49 17
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EARELEDEN
Aafje Miedema – Loonstra.

Lammert Toering
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