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Grafisch bedrijf
Geboorte, Huwelijks en Jubileumkaarten

Winkler Prinsstraat 6
9403 AZ Assen
Huisstijlen, briefpapier, enveloppen, visitekaarten
(0592) 39 41 82
uw mailing kunnen wij ook compleet
drukkerij@multa.nl
verzorgen van druk tot aflevering TNT
www.multa.nl
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Derbûten
Goeie allegearre,
“It winterskoft”
Ja it winterskoft. De tsjerketsjinst op 23 april hat west en dat wie de ein fan de perioade
oktober ‘16 oant en mei april ‘17 fan ús Krite.
De flaggen mei de pompeblêden dy’t oan de menistetsjerke hongen binne de jûns de kast
ynkaam. Foar’t je der erch yn ha is it winterskoft foarby.
Wy kinne weromsjen op in noflike ledegearkomste yn oktober, in fleurige novimberjûn
mei Lytse Teake, in hearlik nijjiersstamppotbuffet en in prachtich toanielstik yn maart,
delset mei in protte nocht en wille troch ús eigen toanielspilers.
Foar it winterskoft 2017-2018 binne wy foar jimme al wer drok dwaande om in moai
programma yn inoar te setten. De tiid hâld gjin skoft.
Lintsjerein, wat in prachtich moai wurd. Doe’t ik it foar it
seach moast ik it nochris lêze. Ja, sa faak yn’t jier kom ik dat
tsjin. Ien fan ús kriteleden hat de lintsjerein libbensliif
ûnderfûn, ntl. Annie Zwart. Sy is foar in jier as wat lyn
mei in fersiersel fan doe noch de keninginne.

earst
wurd net
behong

De wrâld om ús hinne is ek behong mei in protte moaie fersiersels.
Sa as it beamtegrien yn alle ferskate kleuren, blommen och sa moai en al it jongfee yn de
greide.
Prachtich, genietsje derfan!
No noch it simmerwaar. Dy giele bol oan de himel wolle wy graach wat mear sjen en
fiele. Gelokkich ha wy it net foar it sizzen, want wat soe der in bulte deilis wêze yn de
wrâld. Mar dat sinneljocht en dy waarmte ha wy sa nedich.
Mei it each op de trochsneed âldens fan ús leden is fakânsje yn in fêstlizzende perioade
net mear fan tapassing. Hearlik stean en gean wannear‘t jim wolle. Ik “moat” it noch
dwaan mei de skoalfakânsjes. De simmerfakânsje set dit jier pas útein op moandei 24
july, dat duorret noch efkes.
Mar dochs winskje ik jim allegearre in hiel noflik en sûn simmerskoft ta. Genietsje fan al
it moaie om ús hinne, fan in moai ferske op ‘e radio en ek fan it glimke fan it famke by
de kassa.
Ik hoopje jimme yn oktober ’17 wer yn sûnens te sjen by de ledegearkomste yn
Hooghalen. Oant dan.
Groetnis, Teatske.
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Bernebrochjes
Goeie jonges en famkes,
It duorret noch in wike as 10/11 foar dat jimme simmerfakânsje begjint. It is noch in lang
ein foar dat jim net mear harsenskrabje hoege. Miskien is de fakânsjebestimming al
bekend, miskien noch net mar dochs ha ik in moaie kleurplaat útsocht sadat jimme al in
bytsje oan de simmerfakânsje tinke kinne.
Doch jim bêst en meitsje
der in fleurich printsje
fan.
Alfêst in protte nocht en
wille yn de
simmerfakânsje en
genietsje fan dy seis
wike.
Yn septimber bin ik der
wer mei in in nij
bernebrochje
foar jimme.

Oant de oare kear,
Teatske.
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In goed besleine pûdsjeplakkerij
It wie ôfrûne freed 17 maart al wer de lêste kritejûn fan it winterskoft 20162017. In jûn mei it optreden fan ús eigen toanielploech. Se kamen diskear
mei in fleurich stik yn twa bedriuwen, “Pûdsjeplakke by it bankje”, skreaun
troch ús foarsitter-spylster-regisseur Teatske Haanstra. It foltallige bestjoer
wie by de opfiering belutsen, t.w. Sjoege, Teatske, Hans en Piet as spilers,
Renny as grimeur en Metje as plakferfangend foarsitter. Sy iepene de jûn en
rôp in flink besette seal in hertlik wolkom ta. ‘En,’ sa frege Metje ‘witte
jimme wat pûdsjeplakke ek ek noch betsjutte kin?’ Doe’t der út it publyk
gjin reaksje kaam, andere se: ‘Keppelje, d.w.s. twa persoanen ta in pear,
leafst in houlikspear, byinoar bringe.
No it bankje, dat bankje is it trefpunt, it moetingsplak yn it Kritepark. Dêr
spilet him alles ôf.
Dêr is bygelyks Durk, oppertúnbaas fan it park, hy is yn alle silen
mak, in echte tûzenpoat; hat foar elk in praatsje en in bakje kofje of tee út ‘e
kuolboks, dy’t er altyd by him hat. Is net bang foar in hantaast wurk, mar
moat wolris oanfitere wurde. Dan sit dêr in frijfeint Foppe alle dagen oan ‘e
linkerkant op it bankje de Ljouwerter krante te lêzen op ‘e sneup nei in foar
him gaadlike kontaktadvertinsje!
Ek is dêr juffer Japke, frou allinne, al mei pensjoen, kin har goed mei de
mûle rêde, sit soms Durk efter de broek.
Hurdrinster Foekje, jongfaam, komt om efkes út te rêsten fan it
sporten; drinkt gau in bakje tee by Durk en dan wer fuort.
Dan is dêr Wipkje, in readhierrige frou út Amsterdam, is útfanhûs by har
suster, net te beroerd om de hannen út ‘e mouwen te stekken as it nedich is.
En dan slofket in frou op jierren op it bankje ta. It is beppe, oppas-beppe,
efter de bernewein mei lytse Lutske.
En mei dy beppe begjint de strideraasje om it bankje. Sy wol dat bankje
derwei ha, want, nei har sizzen moat dêr in wiphin foar lytse Lutske komme.
Dat sa leit se stikem in briefke op it bankje mei it boadskip: de bank moat
fuort. Fansels wurdt it epistel fûn en de oaren tinke dat it nei alle gedachten
ôfkomstich is fan de boargemaster. Alhiel tsjin syn sin hellet Durk mei help
fan in man út ‘e seal it bankje derwei. Rillegau docht bliken dat it briefke net
fan de boargemaster is en yn in omsjoch stiet de bank wer op it fertroude
stee.
Fokke en Japke hawwe ûndertusken beide skreaun op in
kontaktadvertinsje, mar witte dat net fan inoar. No sitte se, kreas ferklaaid,
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elk oan in kant op it bankje te wachtsjen op harren “date”. Mar … der komt
nimmen net opdaagjen! Dan nimt juf Japke de foarstap. ‘Fokke, sille wy dan
tegearre mar ris út te fytsen?’ Dat giet oan, en sa begjint it keppeljen, it
pûdsjeplakken. Fan it fytsen komt nei ien kear twa kear en Fokke en Japke
wurde it tige, o sa tige iens! En de wiphin? Dy komt op in oar plakje yn it
park te stean. Ein goed, al goed.
En wer hawwe, lykas yn maart 2015, alle meiwurkers t.w. spilers,
ynstekster, grimeurs, de mannen fan lûd/ljocht en omballingen mei-inoar
soarge foar in tige slagge útfiering.
Ta beslút: Alle spilers, mei ynstekster Gryt yn ‘e midden , neist inoar op it
toaniel, krigen én in grut bosk blommen én fan it folk yn ‘e seal in
wolfertsjinne lûd applaus. Sa kaam in ein oan in fleurige, gesellige Fryske
Krite-toanieljûn
Jan

Ha jo it al heard…
dat op ‘e klaai by Wytgaard in sulveren muntskat fûn is troch in ynwenner
fan it doarp, Aant Mulder. It binne njoggentich Ingelske pennys út de
trettjinde iuw. Oer de wearde is no noch neat te sizzen.
Dat op ‘e Lemmer in grutte protestaksje wie tsjin de sloop fan it gebouke op
it havenhaad, yn de folksmûle neamd: “it eintsje fan de daam.” Dat is foar
de Lemsters in begryp om efkes te sjen. Dy aksje hat sukses hân, want de
wethâlder fan De Fryske Marren wol him ynsette foar it behâld fan it
gebouke, dêr’t in misthoarn oan fêst siet. Hy wol it yn âlde gloarje
werombringe mei it havenljocht der wer boppe-op. En net te ferjitten it trije
meter hege izerwurk. Sa is ek in jier as wat lyn de Lemster fjoertoer wer op
dyselde daam delset; as beaken fan it libben fan eartiids. Mar docht no gjin
tsjinst mear.
dat der in ekstra Slachtemaraton hâlden wurde sil. Dy rint dan diskear troch
twaentweintich doarpen, is twa kear sa lang en wurdt yn twa dagen rûn. Dus
op beide dagen 42 km en mooglik noch in bytsje mear. Der wurdt rekken
hâlden mei maksimaal tsientûzen dielnimmers!
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dat de Jongfryske Mienskip de bannen mei West-Fryslân fuortsterkje wol.
Under it motto “Fryslân reunited” besykje se op 10 juny û.o. Hoogwoud en
Alkmaar . Yn dy lêste stêd wurde twa tinkplaten oanbrocht mei Fryske
teksten dy’t ferwize nei de Westfryske Frijheid, dy’t 720 jier lyn beëinige
waard. Yn ‘e tiid fan Karel de Grutte, om 800 hinne, bestie der in Magna
Frisia, in grut Fryslân, fan it Zwin yn België oant de Weser yn Dútslân., mei
oare wurden fan Brugge oant Bremen.
dat twa Fryske stêden nominearre binne, t.w. Ljouwert en Snits, foar de titel
bêste binnenstêden fan Nederlân. Se steane yn de top tsien fan de
binnenstedsbarometer. In earste yndikaasje dy’t oanjout hoe’t binnenstêden
skoare.
dat rederij Doeksen twa nije fearboaten ferneamd hat nei de Skylger
ûntdekkingsreizger Willem Barendsz en syn Flylanner gelikens Willem de
Vlamingh. Foar de namme Willem Barendsz kamen 27 ynstjoeringen yn.
dat de doarpstsjerken fan Koarnjum en Jelsum formeel troch de Herfoarme
Gemeente oerdroegen binne oan de Stichting Alde Fryske Tsjerken. Ut de
pachtynkomsten wurdt it ûnderhâld fan de tsjerken betelle. De Sint
Nicolaastsjerke en de Sint Genovevatsjerke binne de 48ste en 49ste tsjerken
dy’t de tsjerkestichting yn behear kriget.
dat de JFKS-float der wer in nije dielnimmer by kriget, ntl. De Sterke Jerke
fan eigener Pieter Kooi út Drachten.
dat de Waadsee útroppen is ta it moaiste natuergebiet fan Nederlân. Fan de
87.903 útbrochte stimmen giene 15.135 nei dat Wrâlderfgoed. It wurdt tiid
dat der in ferbod komt op de eksploitaasje fan sâlt en gas yn it Waadgebiet,
fynt Arjan Berkhuysen, direkteur fan de Waadferiening.
dat it âlde Helomaslúske út de achttjinde iuw yn natuerreservaat de
Lindefallei hielendal restaurearre is. It slûske die fan de achttjinde iuw ôf
tsjinst as tagongspoarte foar de turfpreammen. It wie it belangrykste
oantinken oan de feanterij fan de famylje Heloma. De Linde stie foarhinne
yn iepen ferbining mei de Sudersee. En dan koe de hiele blinderse boel faak
yn in omsjoch ûnder wetter stean.
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dat yn de finzenis De Marwei yn Ljouwert in detinearre mei de finger fêst
kaam te sitten oan syn bêd. Fanwegen jokte oan de finger troch ekseem stuts
er de finger yn ien fan de gatsjes fan de bêdfearring. Mannen fan de
helpferliening hawwe doe mei in izerseage syn finger wer los krige, sûnder
ien skramke. Wat in aparte operaasje!
dat de Alvestêdetocht yn totaal fyftjin kear ferriden is. Yn 1909 wie de
earste en yn 1997 de lêste, dy’t wûn is troch Henk Angenent út Woubrugge.
Hy krige as bynamme “de sprútsjekening”.
dat hast alle wiken wol priiswinners yn Fryslân foarkomme. Fan fanfarekorps oant ambachtlike drûge woarst, fan rashin oant sporter; wykliks kriget
wol ien in medalje. Sa is de 62-jierrige Jouke Jensma fan Balk dit jier
kampioen hoefizersmiten wurden; hy wûn diskear de wikselbeker. De
dielnimmers oan dat ludike evenemint moatte dan besykje om in hoefizer
om in peal te goaien, dy’t op in ôfstân dan sa’n acht meter stiet. Wat fine se
ek al wat út, net?
dat de minsken yn Fryslân in namme betinke mochten foar de nije gemeente
by de weryndieling fan Noordoost-Friesland. Der waarden mar leafst 646
nammen ynstjoerd. De namme dy’t as winner út ‘e bus kaam, wie
Noardeast-Fryslân.
dat oan de Hege Dyk yn Sint-Jânsgea de markante mûne en ek
ryksmonumint, “De Hersteller”, yngeand ferboud is. De kosten wiene mear
as in ton. Moolner Kooistra is dan ek tige grutsk op syn mole, dy’t no brûkt
wurdt om, mei help fan in generator, elektryske stroom op te wekjen.
Fryslân is slim wiis mei syn 68 mûnen.
Opsocht en byinoar swile troch Jaap fan Bantegea en wer
kreas yn it Frysk oerbrocht troch Jan fan Beets. Sy winskje alle lêzers
boppedat in moaie, sûne en sinnige simmer ta.

FRAACHPETEAR mei Joukje en Harmen Hospes
Harmen Hospes is ús nije redakteur fan it Kritenijs en him wol ik oan ús
lêzers foarstelle. Dat op in simmerske dei yn maart teach ik nei Eext foar in
petear mei Joukje en Harmen Hospes.
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Hja wenje fuort by ‘t ynkommen fan it doarp oan 'e râne fan 'e bosk en
sjogge fan de keamer út op in hunebêd dat noch tadutsen is mei sân. Wer
fine jo soks ?
Mei in lekker bakje kofje en in stik koeke kaam it petear allinken op gong.
Harmen waard berne op 13oktober 1943 as twadde bern fan tsien op 'e
pleats yn Raerd. Nei de ulo yn Grou gie er nei de u.t.s. yn Ljouwert, mar dat
foldie mar min. Hy socht wurk en gie nei de jûnsskoalle foar wis- en
natuerkunde. Hy helle yn ien kear syn akte N1 mei noch in studint, oaren
wiene allegear sakke.
Joukje is berne op 11 juny 1942 yn in boerehúshâlding mei fjouwer bern yn
Easterlittens. Mar op trijejierrige leeftiid ferhuzen se nei Britswert, dêr't sy
fierder opgroeide. Nei de ulo yn Snits folge sy de foarmingsklasse fan 'e
húshâldskoalle, de NA oplieding, in deioplieding naaien.
Sy krige wurk by it Drintsk Lânbou Genoatskip yn Ruinen.
Foar it wykein gie se nei hûs om mei freondinnen út te gean en dat wie faak
nei de dûnsjûn yn De Harmonie fan Ljouwert. En dêr trof sy Harmen.
Harmen sei syn wurk by Ringferwaarming farwol en teach nei Frjentsjer
om op de L.P.F. (Papierfabryk) te wurkjen. Yn desimber 1968 binne se
troud. Hja krigen in keamer boppe in sûpenbrijsiederij. De húshâlding dy't
it wurkplak fuort dêrûnder hie, makke jûns lûd sjongend de flessen fol mei
brij.
Al gau wie Joukje swier fan har earste bern, in famke: Tsjally. Doe wie it
wurk yn Ruinen dien, mar it naaien gie troch. Foar de jongste suskes fan
Harmen, mar doe fansels ek foar har eigen famke, naaide sy de klean. Letter
krigen se noch in soan: Tom.
Harmen hie syn akte foar learaar oan 'e ambachtsskoalle helle en krige plak
yn Inkhuzen. Doe setten hja har dêr nei wenjen. Mar it wurk op dy skoalle
befoel min. De kompjûter wie yn ‘e opkomst en dat hie Harmen syn
ynteresse. Dat doe’t er in advertinsje seach foar in oplieding foar
programmeur, skreau er der fuort op. Fan de 600 minsken dy't de test diene,
bleaune der acht oer en dêr wie Harmen ta syn gelok ek by. Hy kaam oan 't
wurk yn Buitenveldert/Amsterdam, mar moast twa kear yn 'e wike nei Utert
foar syn kursus. Om tichter by it wurk te wenjen ferhuzen sy nei in
keapwenning yn Uithoorn. Nei fjouwer jier krige Harmen wurk by de NAM
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yn Assen en ferhuzen sy nei Eext, dêr't sy sûnt 1978 wenje.
Soan Tom brocht in protte soarch mei, want hy woe earst net prate, Joukje
die der in soad oan en doe’t it better mei de bern gie, krige sy wer wat mear
tiid foar harsels. Sy die in twajierrige by-oplieding yn Grins en joech naailes
op it Sosjaal Kultureel Sintrum yn Rolde. Ek hie sy in naaigroepke fan
“Vrouwen van Nu” yn Eext.
Efter har hûs ha sy neist harren tún ek noch in kampke lân. Dêr rûn eartiids
in hynder, in Fryske rún. Beide bern rieden derop, mar har dochter hie der it
meast oan. It bist waard siik en moast ôfmakke wurde.
Harren dochter is troud, hat twa bern en wennet yn Haren, harren soan
wennet no selsstannich yn Eext, mar komt gauris thús om mei te iten.
Neist it wurk by de NAM joech Harmen kursussen yn Emmen en yn Grins.
Mar it wurk feroare stadichoan en waard mear in kontrolearjende taak. Dat it
eigentlike wurk die er net mear. Doe kaam der in regeling om der mei
fyftich jier út te gean. Hy moast lykwols foar ien jannewaris beslute. Dat
foel har beide wol kâld op ‘e lea. It hat in protte prakkesaasjes jûn – ek foar
Joukje -, mar sy ha der gjin spyt fan krige dat Harmen opholden is.
Mar wat moast hy no mei safolle frije tiid ? Hy hie sa no en dan wol wat
ferhaaltsjes skreaun en dêr woe er wol wat mear oan dwaan. Hy gie by Jan
Toering op kursus AFUK A, die eksamen en letter ek noch AFUK B, dat
offisjeel net mear bestiet, trije fan syn ferhalen binne pleatst yn it tydskrift
Ensafh (www.ensafh.nl). Hy folge ek noch in kursus by skriuwster Jetske
Bilker en krige stipe fan it Frysk Skriuwersboun. Der wie net in útjouwerij,
dy't syn ferhalen yn boekfoarm útjaan woe, útsein útjouwerij “Boekscout`
yn Soest. Dan moast it yn it Nederlânsk. Sa hat Harmen 20 ferhalen oerset
en is it boekje `De vrouw met de rode hoed en andere verhalen` printe. (Te
keap by www.boekscout.nl). Hy fynt it skriuwen prachtich moai.
Sûnt syn pensjoen geane beide nei it bridgen yn Gieten, simmerdeis mei de
caravan der op út en wêr´t sy ek komme – yn Denemarken, Dútslan of
Frankryk – Joukje fynt altyd wol in museum foar hantwurkjen.
Yn de tiid fan `Bellevue` binne sy lid wurden fan de Fryske Krite. Jan
Arendz, dy´t Joukje fan Britsert koe, kaam mei Tryater nei Assen en dêr
woene sy perfoarst hinne.
Al achtentritich jier wenje sy mei in protte nocht yn Eext, fersoargje
tegearre de tún en hoopje der noch lang mei troch te gean.
Jeltje Geertsma
10

Lêsrûnte fan 'e krite Us Memmetaal
Op 23 febrewaris besprutsen wy it boek “De lêste halte” , skreaun troch
Simen Oeti, it pseudonym dat de skriuwer Simen de Jong brûkt foar syn
Fryske boeken. It boek is troch De Jong skreaun yn it Nederlânsk ûnder de
titel “Dubbelganger”en oerset troch Dick Eisma.
As basis fan it boek naam Simen de Jong in manuskript fan syn heit Eelke
Simens de Jong oer in wier barde mislearre moardoanslach op syn broer.
Letter seit De Jong: “Ik tink ek dat heit glimket no't syn soan dat boek
ôfmakke hat”.
Wy fûnen it as lêzers fan it boek hiel nijsgjirrich hoe't de haadpersoan, de
fotograaf Meindert Minnema, ferslach docht fan syn besykjen om mear te
witten te kommen omtrint dy mislearre oanslach op syn omke en oer dy syn
lettere dea ûnder fertochte omstannichheden. Wy besochten om der achter te
kommen hokker eleminten út it somtiden wat wiidweidige ferhaal gongen,
oer de skriuwer sels en syn heit en omke dan wol oer de haadpersoan
Minnema en syn heit en omke. Sels hat Simen de Jong letter wol sein dat
syn boek fantasy is, in optocht ferhaal; dat it fiksje is basearre op feiten.
Likegoed hat er kâns sjoen om ús in tal yntrigearjende relaasjes tusken
ferskate persoanen út it ferhaal te skilderjen. Boppedat hat er ús as part fan it
ferhaal in pear moaie tajeften jûn oer twa Fryske keunstners: de skilder
Lourens Alma Tadema en de dichter Gysbert Japicx. Mei Gysbert Japicx
sille wy yn ús lêsrûnte noch wat langer dwaande wêze: fan de trije boeken,
dy't Piter Terpstra oer Gysbert Japicx skreaun hat, hawwe wy foar it
neikommende boekbesprek keazen foar it tredde boek “De dei is ferrûn”. Sa
ûntstiet der dan wer in moaie oergong fan it iene boek nei it oare.
En ja, wy witte: de tiid hâldt gjin skoft. Sa wie it al rillegau 6 april, de dei
fan ús besprek fan it boek “De dei is ferrûn”.
De 17e iuwske Fryske dichter Gysbert Japicx, earber boarger fan de stêd
Boalsert, en syn soan Salves, de rûge, oan drank ferslave dokter fan It
Amelân, binne de haadfigueren yn dizze roman. As de pest yn it jier 1666 yn
Boalsert omgiet en ek Gysbert en syn frou besmet wurde, reizget de soan nei
syn âlden ta om harren te fersoargjen.
“De dei is ferrûn” – in titel dy’t ynspirearre is troch in dichtrigel fan Gysbert
Japicx – spilet yn de lêste libbensperioade fan de grutte dichter. Boalsert en
It Amelân binne de wikseljende eftergrûnen fan dit ferhaal oer in heit en in
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soan, dy’t folslein ferskillend libje en inoar op in dramatysk momint noch
ienris moetsje. De benearing fan in pestepidemy wurdt yn dy roman
yngeand beskreaun.
Fan de kar foar dit boek hawwe wy gjin spyt hân. Benammen hoe’t de
skriuwer werjout wat der yn in minske omgean kin as er de dea oankommen
sjocht, makke djippe yndruk op ús. Wy hiene in protte wurdearring foar wat
ús yn dy histoaryske roman bean waard. En mear wurdearring noch by
dyjingen fan ús dy’t ek de twa oare romans fan Terpstra oer it libben fan
Gysbert Japicx lêzen hiene: “Mjitter fan ús jierren”, dat yn it tiidrek 16201636 spilet en “Bewarje myn namme” oer de jierren 1640-1655. Yn dy twa
oare romans wurdt de lêzer hieltyd konfrontearre mei it wrakseljen fan
Gysbert Japicx mei syn dichterskip en syn twivel oer de wearde fan wat er
skreaun hat. De boeken fan Terpstra oer Gysbert Japicx moatte ús eins
bringe ta mear stúdzje fan wat troch de iuwen hinne fan de dichter bewarre
bleaun is en fan syn grutte betsjutting foar de Fryske taal.
En dan ús boek foar nei it simmerskoft: fan Lieuwe Pietersen lêze wy “De
frou yn it swart”, dat wy besprekke sille op 5 oktober 2017. Foar wa’t mei
ús lêze en besprekke wol, jo hawwe de hiele simmer noch foar dat moaie
doel. Skilje efkes (myn telefoannûmer 342764) en doch mei!
Elkenien fan herte wolkom!
Joost de Gruiter
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Dorpshuis ’t Haolerhoes is bij uitstek geschikt voor:
feesten en partijen,
vergaderen (beamer en laptop aanwezig),
bijeenkomsten.
Zaalruimten groot en klein naar keuze.
Ruime parkeergelegenheid.
Praktisch alles is mogelijk.
Vraag vrijblijvend inlichtingen bij de beheerder.
Tel. 0593 – 59 23 40 - b.g.g. 06 – 06-10144987
Stengelinstraat 18, 9414 AV Hooghalen
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Ympresjes fan de Fryske tsjerketsjinst
Fan dizze tsjinst binne foto’s, lûdopnamen en in filmke makke.Mei de link
2017-04-23 Friese dienst met mw. A.E. de Bildt
kinne jo it besjen en hearre.
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Frysk Boun om utens
Op de Algemiene Gearkomste fan It Boun fan 8 april l.l. yn Lelystêd binne in tal wichtige saken
oan de oarder kaam, dy’t wy no nochris foar jimme op in rychje sette:
Hâns Dijk is ta earelid fan It Frysk Boun om Utens beneamd. Hy hat 19 jier bestjoerslid west,
wêrfan 17 jier as foarsitter. Yn syn plak is mei algemiene ynstimming Jan Bijkerk fan Lelystêd as
foarsitter beneamd.
Yn de fakatuere fan Tia Walstra hat net ien him by de skriuwer oanmeld om har plak yn ’t
Bounsbestjoer oer te nimmen. As bestjoer sille wy dêrom sels geskikte kandidaten benaderje.
Ien fan de taken dy’t Tia die, wie it byhâlden fan de Ynformaasjemap. Feroarings oangeande
gearstalling fan kritebestjoeren en oare saken dy’t yn dy Ynfomap steane, moattte tenei
streekrjocht oan de skriuwer fan It Boun trochjûn wurde: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
Nei de lêstholden bestjoersgearkomste fan 18 april l.l. is dúdlik wurden, dat it toanielselskip fan
Boadegraven/Utert foarearst net wer op ‘e planken komme sil; hja fine harsels ‘te âld’ wurden –
spitich fansels, mar wol begryplik.
De Moetings- en Ynspiraasjedei sil dit jier op 28 oktober yn de Kiekmure te Hurderwyk wêze.
Hâld by it tarieden fan jim nij winterskoft dy datum frij fan aktiviteiten. Moarns sil de
toanielstúdzje sintraal stean. Sa’t it no liket komt frou Sietske Poepjes, deputearre foar ûnder
oaren Kulurele saken yn Fryslân de middeis om oer har wurk te fertellen en mei ús dêroer yn
petear te gean. Jûns komt it selskip “Blikstiender” fan De Lemmer nei Hurderwyk mei it
programma: FRYSLAN HEITE. In fleurich, frysktalich programma mei sketskes en lietsjes: in
knypeach nei markante foarfallen en persoanen út de Fryske histoarje. In ofwikseling fan skets,
liet en ljochtbylden.
Neiere ynfo folget.
Nije foarsitter fan it Frysk selskip “Gysbert Japicx” is frou A. Wester-Muller – nije ponghâlder is
de hear W. Hiemstra.
Ynkoarten sil in lyts komitee út it Bounsbestjoer wei in besite bringe oan de nije Kommissaris
fan de Kening yn Fryslân, dhr. A. Brok. Dan sil ûnder oaren praat wurde oer de AG fan takomme
jier 14 april 2018 yn it Provinsjehûs fan Fryslân yn Ljouwert – de ynlieding fan de Kommissaris
en de Friezedei dy’t wy dan tagelyk hâlde wolle. Bring dit barren ek no al by de leden fan jim
kriten ûnder de oandacht – dy dei dus alfêst yn ’t bûsboekje!
Wa kin en wol in sit nimme yn de tariedingskommisje foar dy Friezedei – meitinkers frege dus!
Jelma Wiegersma, lid fan de krite Swol en tegearre mei Jan Roelants fan Utert de nije
boekeminsken fan it SBF, hat in brief oan ’t bestjoer fan It Boun skreaun. Hja hat in tal jierren
alle war dien om krite-aktiviteiten op Facebook en Twitter oan te rikkemedearjen. Bedoeling wie
om dêrmei mooglik ek in jonger publyk nijsgjirrich te meitsjen nei de ferskillende aktiviteiten. Sy
koe soks dwaan om’t der kriten wienen, dy’t dat oan har trochspilen. Lykwols – dêr mankearre it
de lêste tiid oan en dus hat Jelma har weromlutsen foar dit ‘putsje’. Spitich fansels, mar begryplik
– har idee om op dy wize mear jongfolk te lûken, is net oanslein….
Om dochs dy krite-aktiviteiten yn in oersicht by-inoar ûnder te bringen hat Jan Roelants it útstel
dien om soks op de webside fan It Boun te dwaan. Krek sa as al in hiel soad kriten harren
kriteblêden trochspylje oan de redaksje fan de webside, sa kin dat ek dien wurde foar it folsleine
winterprogramma (of, foar safier dat bekend is) fan krite-aktiviteiten. De webmaster hat al op de
hiemside fan it Frysk Boun om Utens in aparte rûmte makke om al dy aktiviteiten op de kalinder
ûnder te bringen. Dat kinne jimme sels net ynfolle mar dat oersicht moatte jimme earst nei de
skriuwer opstjoere – hoe earder hoe better! Sa kin elkenien kennis nimme fan alle aktiviteiten
dy’t der sa’n winterskoft op priemmen stiet.
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Fersyk: bring jim leden op ‘e hichte fan dy 9 saken en freegje, foar safier fan tapassing, om data
fêst te lizzen. Hâld by it plannen fan eigen krite-aktiviteiten rekken mei de neamde saken en
spylje ynfo troch oan de skriuwer fan It Boun: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
Binne der fragen, dan is boppesteand e-mailadres dêrta in yngong.
Freonlike groetnis,
Kees van der Beek, skriuwer fan it FBoU.

Nije leden
De hear en frou Ponne,
Schotelkamp 16
9414 BH Hooghalen.

Om yn jo bûsboekje te setten
Freed 6 oktober 2017 – ’t Haolerhoes Hooghalen:
Miene gearkomste
Freed 3 novimber 2017 – Urbana Zwolle:
Anke Bylsma en Gerrit Haaksma mei “Kredyt”fan Gerrit Breteler
Freed 24 novimber 2017 – ’t Hoalerhoes Hooghalen:
It selskip BLIKSTIENDER mei ‘Fryslân heite”.
Freed 5 jannewaris 2017 – ’t Hoalerhoes Hooghalen:
Stamppotbuffet

Kopij foar it septimbernûmer
kin oant en mei freed
25 augustus 2017
ynlevere wurde by de redaksje
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