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FAN DE (SIKE) FOARSITTER, 

 

Tja, soms sit it mei en soms sit it 

tsjin. Yn it libben hawwe we net 

alles yn 'e hân. As minsken tinke we 

wolris dat we in protte te fertellen 

hawwe mar de kâns is der altyd dat 

der wat ûnferwachts bart. Tja, en dat 

is dit kear dus it gefal mei jimme 

foarsitter. Ik moat sizze dat ik al mear as fyftjin jier in kwaaltsje ûnder de lea ha. 

Mar dêr hie ik hielendal gjin lêst fan. Dit jier op Pinkstermoandei ha ik de 

Alvestêdentocht noch fytst. En echt net mei in elektryske ûndersteuning. Né, op 

in gewoane race-fyts. No, as je 76 jier binne dan ha je dochs neat te kleien. Mar 

it kin ek oars! En dat hat tige bliken dien. It wie op snein 1 july. Ik hie al pear 

nachten min slept; ik hie pine yn 'e búk en it iten smakke my net mear. Ik hie de 

freeds al it beslút naam om yn de nije wike mar ris nei de dokter te gean. Mar dy 

sneine 1 juli fielde ik my sa min dat ik tsjin myn frou Henny sei: 'Wy geane net 

nei tsjerke, mar we geane nei de HAP yn Gouda. No, en dat is bard'. 

En sa kaam ik yn it medyske sirkwy teloane en doe gie it hiel fluch. It kwaaltsje 

wat ik hie hat de namme: 'Chronische Lymphatische Leukemie' (CLL). Dat 

betsjut dat it bloed net hielendal goed is mar in hiel protte minsken hawwe dat 

sûnder dat se it witte en dêr hûnderd jier mei wurde. Mar somtiids kin it barre 

dat de CCL 'ûntploft'. En dat betsjut dat yn in hiele koarte tiid in lichem fol sit 

mei kankersellen. En dat is no mei Hâns Dijk oan 'e hân. Tsjonge, jonge. Doe 't 

se dêr yn it sikenhûs efter wiene, krige ik binnen twa dagen de earste gémo-kuer. 

No, dêr wurde je dus noch siker fan dan dat je al binne, mar ja, je hawwe gjin 

kar. Ik ha earst twa dagen yn it sikenhûs lein en dêrnei nochris fjouwer dagen. 

No binne we al wer tsien dagen fierder en nei sa'n fyftjin pillen op in dei fiel ik 

mei al wer wat better. Mar ja, je binne der samar net ôf. Op freed 31 augustus 

krij ik in twadde gémo-kuer en sa komme der warskynlik noch in stik of seis mei 

stees trije wiken de tusken. 

Ik sil net op de kommende kritejûne komme en ik moat ek gjin minsken op fisite 

ha want ik bin noch tige swakjes en ik moat gjin ferkearde firussen yn myn  
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lichem krije. Ik ha noch gjin koarts hân en ik bin ek net ferkâlden rekke en dat 

moat sa bliuwe.  

No, dat wie dus in hiel ferhaal. De famylje Dijk yn Boadegraven hat de tiid net 

mei want ferline wike knoffele Henny ek noch, kaam te fallen en bruts in earm. 

Ik 112 skilje en doe mei de ambulânse nei it sikenhûs. De hiele earm sit no yn it 

gibs. No, dat kaam der ek noch by. Lokkich kin ik har mei alles helpe en sa 

komme we de tiid troch. We hawwe ôfpraat om net al te folle te seuren en te 

krimmenearjen. We hoopje der it bêste fan en fierder is it ôfwachtsjen. 

 

Hâns Dijk 

 

 

TWA KIKKERTS  

 

Twa kikkerts oan 'e hip dy sprongen om yn 't lân. 

De ien wie optimist, de oar swier op 'e hân. 

't Wie melkerstiid, in wein mei folle bussen stûn ticht by in hikkedaam. 

Se sprongen fan 'e grûn ynienen rjocht omheech 

en ploften beide kjel troch eigen ûnferstân lyk yn in molkbus del. 

Dêr swommen se oerstjoer, de bus wie boardefol, 

de glêde kanten lâns, oant ien sei: 

“k Wit it wol, wy binn' ferlern, sis ik, wy ha it libben hân. 

Dit bodzjen jout ús neat, ik brûk leafst myn ferstân” 

Hy buor'le nei omleech, wylst d' oare krigel sei: 

“Ik brûk myn poaten leafst en jou mysels net wei”. 

De molke reamme en skifte en skomme as griene sjippe. 

Oant op it lêst de froast nei oerenlang geploeter, 

wol tige wurch fansels, mar liben, siet op bûter, 

Doe kaam de boerefeint werom en seach ferheard 

ús kikkert yn 'e bus en smiet him yn 'e feart. 

 

Lear fan dy kikkert dit: al rint it soms net mei, 

jou noait de moed ferlern en smyt dysels net wei. 
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Want hy dy 't moedich bliuwt, yn tsjinslach doar te libjen, 

dy wint de striid op 't lêst en slagget yn syn stribjen. 

 

Wybren Altena (1917 – 1987) 

 

 

PROGRAMMA WINTERSKOFT 2018-2019 

 

Sneon 13 oktober: 

Algemiene Ledegearkomste mei bôle-iten en ferhalenferteller Douwe Kootstra 

út Feanwâlden. 

Ferhalen binne fan alle tiiden. Douwe 

Kootstra is al jierren ferteller fan u.o. 

folksferhalen. Ien fan syn spesjalisaasjes 

binne de nijsgjirriche ferhalen út de 

Noordeastlike Fryske Wâlden. Ek de 

ferhalen fan de samler Dam Jaarsma 

binne foar him in grutte ynspiraasjebron. 

Ferhalen oer spoeken, dumny’s, duvels, it 

byleauwen en geheimsinniche 

ferskinings, en sa mear…. 

Douwe Kootstra is ek skriuwer, ymker, 

kuierder, reiziger en columnist. 

Plak:     SEAL ICHTUSKERK, STATIONSWEG 17, BOADEGRAVEN. 

(NET YN RIJNGAARDE WEGENS FERBOUWING) 

Wolkom om 16.00 oere. Sluting neistenby 20.00 oere. 

Kosten ynklusief 1 drankje: € 12,50 d.p. 

Oanmelde oant sneon 6 oktober: tel. 0172-615129 of tinibroere@kpnmail.nl. 

 

Sneon 24 novimber: 

 Audio Visuele Presintaasje troch dhr. S. v.d. Burg út De Haach. 

Wa’t Fryslân seit, tinkt oan de Alve Stêdentocht, it Skûtsjesilen en Fierljeppen. 

Mar der is aldergelokst folle mear: de marren, rûmte en de eigen taal en kultuer. 
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Moaie stêden, idyllyske doarpkes, wettersport, greidlân, natuer en rêst, 

monumintale buorkerijen yn it lânskip, it is allegearre te sjen yn De Video 

Presintaasje:  

“Friesland dat moet je gezien hebben”. 

De heer Van der Burg hat my syn frou wol een heal jier omswalke yn Fryslân om 

al die moaie bylden te meitsjen. Hy hat der muziek by makke en praat der by yn 

it Hollansk. 

Oanfang: 14.30 oere. Sluting: 18.00 oere. 

Plak        : SEAL ICHTHUSKERK, Stationsweg 17, Boadegraven. 

Tagong  : € 12,50 ynklusief drinken. 

 

Ek yn it bûsboekje sette: 

Sneon 19 jannewaris 2019 om 16.00 oere: 

Nijjiersgearkomste mei snert en de DVD“Ja mei mei” troch Klaasje Postma en 

Freerk Smink. 

Kosten alles ynklusief € 12,50 

 

Snein 24 maart 2019: 

Fryske Tsjerketsjinst yn de Luthertsjerke yn Boadegraven. Begjint om 14.30 

oere. 

Foargonger: dumny T.H. Hibma út Amsterdam-N.  
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DE FRIES EN SYN TAAL 

 

Pak je in Fries syn sinten ôf 

syn euro's, syn fermogen 

dan hâldt er dochs syn goede sin 

en fluitet ûnfertogen 

 

  

2 Pak je in Fries syn auto ôf 

syn scooter en syn brommer 

dan spant hy 't hynder foar de wein 

en túgt troch bosk en lommer 

 

4 Nee, nimmen pakt dy taal him ôf 

dy sil hy ivich sprekke 

dy hat hy leard fan heit en mem 

en hat him hiel djip rekke 

 

3 Pak je in Fries syn Fryslân ôf 

syn haadstêd en syn rjochten 

dan hat hy noch syn Fryske taal 

dêr is hy mei ferflochten  

 

5 Dy taal, dy nimt hy mei yn 't grêf 

– want ienris moat hy stjerre – 

syn lêste siken binn' yn 't Frysk 

en lit dat dúdlik hearre  

 

   Hâns Dijk 

 

 

 

 

HEAMOANNE 

 

Blanke seilen op 'e marren, 

Rûkend hea yn swee op 't lân 

Seinehotsjen, ljurkesangen, 

Blauwe himel, sinnebrân, 

't Swiere fee yn griene greiden, 

Swiet gerûs troch hege reiden, 

Bûgjende ieren yn 'e bou, 

Heitelân, hoe moai bisto 

 

Pieter Jelles Troelstra 
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SIJBREN NAUTA  

 

24 septimber 1934 - 2 april 2018 

 

Siebren, sa as de measten fan ús him kinne, helle al jong syn rydbewiis. 

Frachtwein sjauffeur woe der wurde. Op ‘e frachtauto by Transneerlandia yn 

Boadegraven krige hy die kâns. Reizen meitsje, dagen ûnderweis. Genietsje 

fan de frijheid. 

Op lettere leeftyd kaam der mear tiid om him bei it ferieningslibben oan te 

sluten. En geboren yn Witmarsum wie it net frjemd dat er him bei de Fryske 

Krite “Fier fan Hûs” tige thús fielde. Wer syn help freeche war, der wie 

Siebren. En der kaam syn rydbewiis ek wer fan pas: helle minsken foar de 

gearkomsten op en bracht se thús nei ôfrin. De toanielgroep hie in sjauffeur 

nedich foar it dekor as se gongen te spyljen yn Lelystêd of Hilversum, of wer 

ek. 

Nij it spylen gong it wer op hûs oan mei it spul en war ûnder oaren opslein yn 

de skuorre by Kees Bakker. Ek toanielspyljen hie syn nocht. En it sjongkoar 

fan de krite. Sa lang as hy koe song er mei en soarche hy faor de kofje. Helle 

kroketten, siede sop en snert, holp by de ferlotting en wat hat Siebren net 

dien… 

De lêste tiid fielde Siebren him net goed. Sikehûs yn, sikehûs út, mar klaache 

nea. En op it lêst dochs it ûnferwachte stjerren fan Siebren op twadde 

Peaskedei 2018. Nei in lokkich houlik fan sawat 60 jier masten Siebren en 

Emilie (bestjoerslid fan de krite) ôfskie fan elkoar nimme. 

Yn de tsjinst op 10 april is Siebren betocht. Wêr ek it bestjoer by oanwêzich 

wie. Bysûnder wie dat we yn de tsjinst yn it Frysk songen: “Hear wês mei ús 

oant in oare kear”. It gemis wurdt noch daagliks field.  

 

Tini Broere-Tiesinga. 
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IT PIIPKRÛD 

 

Reine wite blommetekken 

Pronkstik yn in tsjust’re wrâld 

Oeral komst nei boppen 

Himeljefte, ierdse skat. 

 

Wurden wol net ta my komme 

Mei myn hert besjong ik dy 

En ast aanst ús wer ferlitst 

Bloeist djip yn my op ‘en nij. 

 

Gepke de Vries. 

 

 

PRIVACY-WET 

 

Fanôf 25 maaie 2018 jilt ek foar de Fryske Krite “Fier fan Hûs”, Boadegraven de 

privacy-wet. Dat hâlt ûnder oaren yn: 

- It lidmaatskip opnaam is yn in ekstra befeiligd Excel-programma 

- Hjiryn opnaam is troch it skretariaat foar de administraasje: Namme, 

adres, geslacht, tel.nûmmer en e-mailadres 

- Nije leden matte skriftlik ynstemme my it opnimmen yn de 

administraasje 

- Allinne bestjoersleden ha ynsjoch yn it ledebestand 

- Leden dy’t betanke of ferstoarn binne ferwidere wurde út de 

administraasje 

- Kopies fan it ledenbestand wurde net oan oaren ferspraat 

- Alle briefwiksel my leden yn BCC ferstjoerd wurdt 

====================================================== 

- Hjirby freget de Fryske Krite “Fier fan Hûs” oan de leden oft der 

beswier is 

- tsjin it nimmen en publisearjen fan foto’s fan leden yn it 

“Meidielingenblêd” en/of op it webstek fan de krite by it Frysk Boun om 

Utens: www.fryskbutenfryslan.frl.  

- As dit net op priis stelt wurdt, dan dit skriftlik oan de krite witte litte. 
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NIJ 

In nije dei, in nije wike, 

in nije moanne, in nij jier 

hieltyd kinst wer 

opnij begjinne 

 

Manfred Mai 

 

HANS DIJK EN THEO SCHIERE SIIK 

 

It bestjoer is fan it berjocht fan Hâns syn sykte slim skrokken. Us foarsitter siik 

en op de bank. 

Sa kinne wy Hâns echt net!. Mar of je wolle of net je wurde siik en dan mat je je 

libben dernei oanpasse. Foar Hâns net makklik!. Mar ek foar it bestjoer in 

tsjinslach. Der mat fansels binnen it bestjoer in protte dingen regele wurde, dy’t 

Hâns die. Under oaren Bestjoers- en oare gearkomsten liede. Klaasje de Vries-

Suurd nimt it stokje foarearst oer. 

Fierder wachtsje wy it sykteproces fan Hâns ôf. Sa as Hâns skriuwt de iene dei 

better as de oare…. Dêrom Hâns út namme fan alle leden en bestjoer alle kreft 

foar dei en Hennie tawinske om dit swiere trajekt fan chemo-kuren te ondergean. 

En natuerlik hoopje wy ek dat it mei de brutsen earm fan Hennie de goeie kant 

op giet. 

 

Ek ús ponghâlder Theo is op snein 12 augustus mei hartklachten opnaam yn it 

sikehûs fan Gouda. Wachtsjend op plak yn it UMC Utrecht. Der hat Theo doe in 

hart-operaasje krige op 15 augustus. In dei letter koe hy alwêr nei de seal 

werom. Moandei 20 augustus streekrjocht nei hûs ta. Dat is superfluch. Dertroch 

wie der noch zwakjes en moast hy in protte rêste. Juster, 27 augustus siet er foar 

it earst wat lekkerder yn syn fel. Mar it sil noch hiel wat tiid kostje foar hy syn 

taak wer op him nimme kin. Theo en Annie it bestjoer winsket jimme in protte 

krêft en betterskip foar Theo.  

 

Tini Broere-Tiesinga. 

http://www.fryskbutenfryslan.frl/
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FLINTERKE 

 

As de wyn sêft leit te slomjen 

op in dei fol sinneskyn 

fleane flug’en fleurige flinters 

oeral wer de túntsjes yn. 

Omheech en leech, wer heger, leger 

‘t is as makkest in grafyk, 

spantsjes draaie om elkoar hinne 

krekt as dûnsje se op muzyk. 

Rûnom dûke nei in blomke, 

alles giet sa stil en licht, 

ûnder it behaachlik sûgjen 

lûkst dyn fleugels efkes ticht. 

Altyd wer sjogge wy mei niget 

leaf lyts fladderke nei dy, 

sinneskyn oer grien en blommen, 

flinterkes jim hear der by. 

 

(Marie Koldijk-de Vries út “De guozzebrief’.) 
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JIERFERSLACH 2017-2018 

FAN DE KRITE ‘FIER FAN HÛS’ BOADEGRAVEN E.O.  

 

Oersjoch programma winterskoft 2017- 2018 

 

Sneon 7 oktober Alg. Ledegearkomste mei bôle-buffet en Sprekker B. 

Bilker, 16.00 oere 

 

Freed 24 novimber  sjongster Inez Timmer en pianobegelieder Peter v. d. 

Zwaag, 19.30 oere 

 

Sneon 20 jannewaris Nijjiersgearkomste mei snert en de DVD “De 

Feteranen”, 16.00 oere 

 

Sneon 24 maart Toanielgroep “Fleurich Fierder” út Jobbegea, 19.30 oere 

 

Sneon 14 april   Friezedei 2018 yn Ljouwert FBoU 

 

 

1. Alg. Ledegearkomste mei bôle-buffet en sprekker B. Bilker 

Inkele punten út it ferslach fan Klaasje de Vries-Suurd (sjoch 

Meidielingeblêd” fan desimber 2017): 

- Lieding Hâns Dijk, foarsitter. 

- Ferslach 8-10-2016 wurdt goedkard, skreaun troch Klaasje de Vries-

Suurd. 

- Ek it jierferslach 2016-2017, skreaun troch Tini Broere-Tiesinga en it 

financiële ferslach fan de ponghâlder Theo Schiere, wurde goedkard. 

- Rekkenopnimmer Rein Munniksma hat de boeken kontroleare. Ek it 

kommende jier nimt Rein dizze taak op him. It bestjoer wurdt 

dezjarzjeare.  

- Jan Buruma wurdt bestjoerslid fan de krite. 

- De toanielploech is opheft. 

Bôle mei sop, kroket en fruit ta wie wer goed fersoarche troch it bestjoer. 
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Sprekker Bean Bilker, Boargemaster fan Kollumerlân C.A. oer de Fryske 

Nassau’s. 

Dhr. Bilker is lid fan u.o. de Stichting Nassau-Friesland. Hij hat him dan ek 

ferdjippe yn de Fryske Nassau’s. Om him te folgjen wurdt in papieren stambeam 

útrikt. Dat wie wol nedich! Mei prachtige ferhalen liede hy ús troch de skiednis 

fanôf Willem de Rijke 1487-1559 oan it momint dat de Hollânske tak Oranje 

Nassau en de Fryske tak Nassau Dietz by elkoar komme. Willem Frederik 1613-

1664 is de stamhâlder fan ús hjoeddeiske Keningshûs. It wie een geweldige jûn. 

Wat in sprekker is die man! Miskien in oar jier dhr. Bilker útnoegje foar it 

ferfolch oer de Fryske Nassau’s oant Kening Willem Alexander? 

Fryske lieten ha wy ek songen en spesjaal ien foar Tini Broere (skreaun troch 

Hâns Dijk) dy’t op 26 april 2017 lid wurden is yn de Orde van Oranje Nassau. 

Sa’n 30 minsken wiene oanwêzich. De gearkomste wurdt sluten troch ús 

foarsitter en eltsenien gong tige bliid nei hûs ta. 

 

2. Inez Timmer en Peter van der Zwaag “Tusken Heimat en Heitelân”  

“Yn har Fryske begjintiid wie Inez Timmer al in opvallende persoanlikheid, mei 

wa’t ik in oantal kearen suksesfol gearwurke ha. No, nei al har teaterjierren yn it 

bûtenlân is sy in artyste mei noch altyd een moaie stim en in oangename, licht 

iroanyske presentaasje”, skreau Rients Gratema. No, der binne wy it hielendal 

mei iens! Wat in skitterende stem en mei har fêste pianobegelieding Peter van 

der Zwaag wie it hielendal tige de muoite wurdich om nei de lieten te lústerjen. 

Tuskentroch  brocht se in muzikaal earbetoan oan û.o. Herbert Grönemeier en 

Rients Gratema. 

Remco Hoitsma fersoarge it lûd en it ljocht. Soms te lûd! 

Omdat Johannes Larooi net koe, die Jan Roelants fan it FBoU de boeketafel. In 

útgebreide boeketafel mei ôfpriisde nije boeken. Der binne hiel wat fan ferkocht. 

Lotten wiene yn it skoft te keap. Oan de ein fan ‘e jûn wie de ferlotting mei 

moaie priizen. Elts gie mei in goed gefûl nei hûs werom. Oanwêzich: 45 

minsken. 
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1. Nijjiersgearkomste mei roggebrea, spek en snert en dvd “de Feteranen” 

Nij it wolkom mei in gleske fan de ponghâlder iepent foarsitter Hâns Dijk de 

gearkomste: 

Sa’n earste kritejûn yn it nije jier 

is toch hiel apart. Wy steane stil 

by de kriteleden dy’t ferstoarn 

binne it ôfrûne jier en Hâns 

neamt nammen fan siken. Yn it 

bysûnder Sybren Nauta dy’t jûn 

net komme kin. Hy hat jierren de 

snert sean foar de 

nijjiersgearkomste, meispile yn 

de toanielploech en no mat hy 

ûntbrekke. Spitich. Hâns hat de 

hope útsprutsen dat er wer 

opknappe mei en winsket Emilie 

en de familie sterkte ta. 

Nei it sjongen fan it Nijjiersliet 

wurdt de DVD “De Feteranen” 

opstart. Dit kear gjin blijspul. In 

toanielstik, spile troch twa 

minsken: Freerk Smink en Joop 

Wittermans. Se fersteane it om 

de minsken te boeien en by de 

les te hâlden.  

Twa Feteranen binne elts jier 

oanwêzich op de betinkingen 

van de deaden dy’t fallen binnen 

yn de twadde wrâldkrich en de 

oarloch yn Inje. Se ha it yn die tiid dreech hân. Maten ferlern en mear as ien kear 

de dea yn eagen sjoen. Se ha dertroch faaks in trauma oprûn.  Sa ek Douwe A. 

Wybena en Sibbele Flapper.  

SISWIZEN 

 

Men leart sa lang as men libbet 

 

Altyd thús is altyd finzen 

 

Om grutte dingen te berikken, moat men 

leve lykas der gjin ein oan komt 

 

Wês wiis mei dyn buorren, mar ek mei 

harren hage 

 

Harkjende earen ta treast 

 

Simmerske wartmte makket lui swit 

 

Dat is wer in daalder nei de wearlich, sei 

dominy, doe ’t syn bril fan de preekstoel 

foel 

 

Hy hat de kram yn ‘e pong 

(hat gjin sinten mear) 

 

De wrâld is as in toanielstik, dêr ’t elk in 

rol yn spilet 
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De iene spiler wie 40 jier ûnderwizer west en de oare boer. Nei it wurkseme 

libben binne se no mei pensioen. Mar de bylden fan eartiids komme nei boppe. 

Yn harren hert binne se noch soldaat. Se kinne de oarlochstiid nea ferjitte en der 

ek net oer prate. Se reitsje de kontrôle oer harsels kwyt….. It wie foar de 

oanwêzigen in hiele yndrukwekkende DVD. Der war noch neipraat oer de 

oarlochstiid weroan in oantal leden herinnerings hienen. Sels meimakke of fan 

famylje. 

Tusken de bedriuwen troch ha we de foartreflik smakkende snert iten, (sean 

troch Theo en Annie Schiere),  mei rogge brea en spek, dat Geeke Sprokkerieft 

fersoarge hie. In jierlikse tradiesje dy’t wy deryn hâlde wolle!  

41 minsken besochten dizze jûn. 

 

1. Toanielselskip ‘Fleurich Fierder’ út Jobbegea 

In grutte toanielploech dy’t hielendal út Jobbegea kaam om by ús krite te 

spyljen! Se brochten it stik “Willem Salamander de twadde” op ‘e planken. 

Skreaun en regisearre troch Tjalke Stoelwinder. It stik spilet him ôf yn ‘e 

bistetún en de resepsje romte fan Villa Zebra. De iepening fan it nije ferbliuw 

fan de bisten mat fansels in grut spektakel wurde… Mar slagget dat ek? Of 

mankearret der nochal wat oan it ‘reilen en zeilen’ fan de dieretún.  

De spilers hienen sels een protte wille. Mar de fersteanberheid fûl net altyd ta. 

En ek it taalgebrûk wie soms wat oan de ruche kant. Mar der wie een prachtich 

dekor makke. 

Spitigernôch is it foar it bestjoer net altyd mooglik om sa’n toanielploech fan te 

foaren spyljen te sjen. En pakt it de iene kear better út, as de oare kear. Gesellich 

wie it yn elsgefal. 37 minsken wiene oanwêzich. 

 

2. Friezedei yn Ljouwert op 14 april 

Yn ferbân mei Ljouwert Kultuerele Haadstêd 2018 wie de jiergearkomste fan it 

FBoU dit jier yn it Provinsjehûs yn Ljouwert. Ynrin mei kofje/tee en 

oranjekoeke. Moarns om 10.30 oere de Algemiene Ledegearkomste fan 

oansluten ferienings fan it Boun. Iepene troch Jan Bijkerk, foarsitter en it 

sjongen fan it Frysk Folksliet. Alle punten fan de wurklist kamen yn rap tempo 

op it aljemint. De seal wie drok beset. In kamera  naam bylden op fan de 

gearkomste en dat koene je wer sjen op tv. Om 12.00 oere wachtte in fan  
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te foaren bestelde lunch. Ek koe de Steatenseal besjoen wurde. It 

middeisprogramma wurdt iepene troch de foarsitter om 13.00 oere. It 

Friezekoar sjongt, mei alle middeis-gasten, ûnder lieding fan dirigint Jelma 

Wiegersma it Frysk Folksliet. Dernei is dhr. A. Brok, Kommissaris fan de 

Kening yn Fryslân, oan bar foar syn taspraak. HympHamp (Jelmar Hoekstra 

en Fokke Plantinga), fermakke de seal mei sketsjes en sang oer 95 jier 

FBoU.  

It programma dernei bestie út 3 keuze mooglikheden: Stêdrûnrit mei 

treintsje, rûnlieding Blokhhúspoarte (de âlde finzenis) of in film mei foto’s 

fanôf 2005 fan eveneminten fan it Boun, yn it Provinsjehûs. Der war drok 

gebrûk fan makke. 

De ôfsluting war fersoarge troch it Friezekoar, besteande út leden fan krites. 

Se ha die dei in pear kear op ‘e planken stien. Tot grut plezier fan koar en 

oanwêzigen. It feestlik hapke en drankje dernei fûl der goed yn. It wie in dei 

fan de bobbeste planke! En de organisaasje hat in dikke plom fertsjinne! 

 

Bestjoersynformaasje 

Alle aktiviteiten fan de krite ha plak fûn yn “Rijngaarde”, Boadegraven 

It Bestjoer hat 3 kear it “Meidielingeblêd” útbrocht.  
It bestjoer hat 6 kear fergadere. 

 

Boekeferkeap Johannes Larooi: 

 
Foar it Boun Op7 oktober 

Op 20 jannewaris 

€ 22,-. 

€   9,95 

Totaal foar it Boun     € 31,95 

Âlde boeken foar eigen kas 

 

Op7 oktober 

Op 20 jannewaris 
€14,-. 

€ 30,-. 

Totaaal foar eigen kas    € 44,- 

Johannes in prachtich resultaat! Tige tank. 
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Programma winterskoft 2018-2019 

 

Sneon 13 oktober 

16.00 oere 

 

Alg. Ledegearkomste mei bôle-buffet en 

ferhalen ferteller 

Sneon 24 novimber 

14.30 oere 

 

Audio Visuele Presintaasje troch  

dhr. S. v.d. Burg, De Haach 

Sneon 19 jannewaris 

16.00 oere 

 

Nijjiersgearkomste mei snert en de DVD 

“Ja my mei” 

Snein 24 maart 

14.30 oere 

Fryske Tsjerketsjinst yn de Luthertsjerke 

Boadegraven 

 

 

LEDE-ADMINISTRAASJE 

 

Ferstoarn: dhr. Siebren Nauta, Boadegraven, 2-4-2018 

Nij lid:  mefr. E.E. Jonkeren, Alphen a..d. Rijn, 24-11-2017 

Lidm. opsein: fam. Sinnema, Nieuwerkerk a.d. IJssel, 27-9-2017 

 mefr. O. Elzinga, Gouda, 28-9-2017 

 mefr. A. Hemmes, Gouda, 28-9-2017 

  dhr. T.J. Wiersma, ferhuze, nov. 2017 

 mefr. J. Spaan-Akkerman, 13-12-2017 

 mefr. H. Hoeksema, Woerden, 1-1-2018 

 fam. Schalkwijk-Huisman, Alphen a.d. Rijn, 23-8-2018 

 

Tini Broere-Tiesinga, skriuwster 

Augustus 2018. 
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TINK OM ’T LEKKEN 

 

Do hast wol aardich biljerte 

Oan ‘e komst fan polysje ta 

Ik ha ek wol sjoen, by it stjitten 

Kinsto wol wille ha. 

Mar dit moasto net ferjitte- 

Mei koarten komst wer miskyn- 

Mar stjit dan net wer troch it lekken, 

Dan komsto der net mear yn. 

 

Pieter Jelles Troelstra (1860-1930) út 

“Stok en Ballen”, blomlêzing Foar Biljert poëzij 

 

 
 

 



 

 

GEARSTALLING  FAN  IT  BESTJOER 

 

Foarsitter H. Dijk Raadhuisplein 33, 2411 BD 

Boadegraven till.0172-613143; 

E: hanshenny.dijk@ziggo.nl 

Ponghâlder 

en 2de 

Foarsitter 

T. Schiere Buitenkerk 64, 2411 PC 

Boadegraven  till. 0172-612455; 

E: z.schiere@kpnplanet.nl 

Skriuwer T. Broere-Tiesinga Raaigras 22, 2411 BW 

Boadegraven till. 0172-615129; 

E: tinibroere@kpnmail.nl  

2de Skriuwer 

en redaksje 

N. Woudstra Ronsseweg 3-105, 2803 ZA 

Gouda till. 0182-532886; 

E: nicowoudstra@planet.nl 

Leden E. Nauta-Vrieswijk Koninginneweg 113, 2411 XM 

Boadegraven. Till. 0172-614757 

+ Sjongkoar G. Sprokkerieft- 

     de Boer 

Eendrachtsweg 12, 2411 VL 

Boadegraven till. 0172-611133; 

E: gsprokkerieft@casema.nl 

 A.Schiere-Bouma (sjoch ponghâlder) 

 K. de Vries-Suurd 

 

Herbarenerf 30, 2743 HA 

Waddinxveen till. 0182-613842; 

E: klaasjesuurd@hotmail.com  

 J. Buruma Julianastraat 44, 2411 CV 

Boadegraven till. 0172-786099; 

 E: jan.buruma@telfort.nl  

   

Boekeferkeap J. Larooi Ronsseweg 40, 2803 ZM 

Gouda till. 0182-535563; 

E: hjlarooi39@gmail.com 

Earelid 

 

Klaasje van der Meer 

Kontribúsje  € 8,50 de persoan,  oermeitsje op  

banknûmmer NL 23 RABO 0308 879 651 

 

 

KALINDER 2017-2018 

Sneon 13 oktober 

16.00 oere. 

 

Algemiene Ledegearkomste. 

Mei Douwe Kootstra 

 

Ichtuskerk 

Stationsweg 17 

Bodegraven 

Sneon 24 novimber 

14:30 oere 

Audio Visuele Presintaasje  

dhr. S. v.d. Burg út De 

Haach 

 

Ichtuskerk 

Stationsweg 17 

Bodegraven 

Sneon 19 jannewaris 

16:00 oere 

Nijiersgearkomste mei snert. 

Mei DVD “Ja mei mei” 

troch Klaasje Postma en 

Freerk Smink  

 

Bodegraven 

Snein 24 maart 

14.30 oere 

Fryske Tsjerketsjinst. 

Foargonger: dumny  

T.H. Hibma út Amsterdam-

N. 

Luthertsjerke yn 

Boadegraven 

 

 

 

  

 

De toanielploech 

út Jobbegea 
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