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Gearstalling Bestjoer

Frysk en Frij Hilversum (KfK Hilversum, nûmer 32126908)

foarsitter : J. Kooistra 035-6218626
+ ledeadm. Lutherhof 102, 1216 KV Hilversum

e-mail: gurbe@xmsnet.nl

skriuwer : A.R. Koopmans-Nieuwland 035-6249624
Lindenheuvel 14, 1217 JX Hilversum
e-mail: kritehilversum@gmail.com

ponghâlder : J. Koopmans 035-6249624
Lindenheuvel 14, 1217 JX Hilversum

Rekkennûmer NL79 INGB 0000 2422 62
o.n.f. Frysk en Frij Hilversum

alg. adjunkt : W. Triemstra 035-6833889
V.d.Sande Bakhuijzenstraat 102, 1223 CZ Hilversum
e-mail: triwa@hotmail.nl

-.-

boekeferkeap : J. Conradie-Groenhof 035-6234733
Banckertlaan 163, 1215 PZ Hilversum

G. v.d. Leij-Wilbers 035-6213586
Hyacintenlaan 10, 1215 BC Hilversum

iterij : Bestellingen trochjaan oan:
Jan Kooistra, tel. 035-6218626
(graach uterlik ien wike foarôfgeand oan ‘e kritejûn)

-.-
Eareleden:

earefoarsitter: S. Haagsma, De Doppen 21, 8401AG De Gordyk

earelid: H. van Duinen , De Jouwer



3

Jiergong 2018-2019
Desimber 2018 nû 3

Wintermoanne

Noflike Krystdagen en Lokkich Nijjier
foto: dirk van dijk

Fan de foarsitter
Diskear is De Tille wat oars as oars en foaral
wat lytser. Dat hat te krijen mei it feit dat
de drukker mei fakânsje is en wy sels dus
soargje moatte foar it printsjen. Boppedat
rûn jimme foarsitter/einredakteur in
longûntstekking op. Dêrom wie hy ek net
by steat nei de kritejûn fan 1 desimber te
kommen. Wat ik der oer heard ha, hat it in
slagge jûn west mei “De waarmte fan
desimber” útbylde troch Folkert Wesseling,
Adri de Boer en Ilja Rozenberg yn ferhalen,
lietsjes en dûns.
De waarmte is ek aardich hingjen bleaun.
Meteorologysk mei it dan winter wêze, mar
der is oant no ta mar in lyts luzich laachje
snie nei ûnderen kommen. En sa tsjin de
Krystdagen wurde der hege temperatueren
ferwachte. In ‘Wite Kryst’ kinne wy wol
ferjitte. As it hieltyd waarmer wurdt, steane

der yn ‘e takomst op 1 jannewaris lange
rigen auto’s op wei nei Makkum mei
minsken dy’t allegearre by simmerwaar in
‘nijjiersdûk’ nimme wolle. Ik wit net oft wy
dêr sa bliid mei wêze sille. Mei al dat
smeltend iis by de Noard- en Súdpoal kin it
seewetter yn de takomst wolris sa heech
komme dat de Stiennen Man op ‘e seedyk
by Harns der ûnder strûpt en fersûpt... As it
al sa min beteard, sitte wy noch mei drûge
fuotten op de Goaiske sângrûn en komme
alle ûnderwetter-friezen nei dizze omkriten.
Wat sille wy hjir dan in grutte Fryske krite
ha! Sa hat ‘elk nadeel zijn voordeel’, om
mei Cruyff te sprekken. Mar sa’t it der
hjoed-de-dei hinne leit, hoopje ik op freed
4 jannewaris dochs sa’n 30 minsken op ‘e
nijjiersresepsje te moetsjen. Oant dan!

Jan Kooistra
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Lokkich nijjier ! noeget jimme allegearre út op
Freed, 4 jannewaris 2019

yn de Brasserie fan
“Nieuw Kerkelanden”

Franciscusweg 137
1216 SB Hilversum

fan 17:00 oere ôf Nijjierjen mei in hapke en in drankje

om 18:00 oere: Mienskiplik stamppot/hutspot miel

om 20:15 oere: Ledegearkomste mei de jierstikken oer it ôfrûne jier
Wurklist:

1. Iepening
2. Ynkommen stikken
3. Jierferslach fan de skriuwer
4. Ferslach ponghâlder oer it boekjier 2017-2018
5. Ferslach rekkenopnimmers
6. Beneaming fan nije rekkenopnimmers
7. Begrutting foar it boekjier 2018-2019
8. Bestjoerssaken
9. Omfreegjen
10. Slute

Nei de ledegearkomste ferlotsje wy wer in tal moaie prizen en pryskes.

Om't wy de middeis al om fiif oere begjinne, wolle wy it de jûns net te let meitsje.
Dêrom hat it bestjoer tocht om nei de ferlotting ús earste kritejûn yn it nije jier
rom foar tsienen ôf te sluten.

Opjefte foar it miel graach sa gau mooglik (yn elk gefal foar 31 desimber)
by ien fan it bestjoer.

Tagongspriis: € 15,00 (it iten en de drankjes ynbegrepen)
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Us oare kritejûnen yn it winterskoft 2018-2019

Sneon 16 febrewaris 2019
Toanielploech De Lytse Komeedzje út Drachten mei  “Bankgeheim”

Sneon 6 april 2019
Kabaret HympHamp theater mei “Op Portret”

-.-

Fierders is elkenien ek tige wolkom

~ op sneon 9 febrewaris by ‘Meiinoar Ien’ yn Hurderwyk.
Dan komt ‘De Lytse Kommeedzje’ fan Drachten mei it stik "Bankgeheim".
Neiere ynformaasje op telefoannûmer  0341-559343

~ op sneon 9 febrewaris by de krite ‘Mei Inoar’ yn Seist
Jûns komt ‘It Kritetoaniel’ út Bûtenpost mei it stik “De tante fan Charly“.
Neiere ynformaasje op telefoannûmer 030-6562555

~ op sneon 16 febrewaris by de ‘De Sékrite’ yn Lelystêd.
Jûns komt dêr it trio “Wiltsje fan Peazens” yn Teater Posa.
Neiere ynformaasje op telefoannûmer 0320-412444

~ op sneon 16 febrewaris by de krite ‘Fryslân’ yn Utert.
(Folks-)muzyk mei Gjalt en Klaas yn De Bijnkershoek te Utert.
Neiere ynformaasje op telefoannûmer 030-2318224

Foarsafier't soks noch net bard is,
soe it ús tige goed dwaan as jimme de ynlage (kontribúsje) foar it

rinnende winterskoft oermeitsje wolle op

Rekken nûmer NL79 INGB 0000 2422 62
o.n.f. Frysk en Frij Hilversum

De kosten binne: € 15,00 de man/frou
€ 30,00 foar in troud pear of in stel

mear mei fansels ek....
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Klankboerdgroep Omrop Fryslân

Yn novimber 2017 ha de Freonen fan Omrop Fryslân yn gearwurking mei de
Omrop in oantal leden frege om harren miening oer de programma’s fan radio en
telefyzje te jaan. Dat selskip hat de namme “Klankboerdgroep” krigen en ik bin
dêr ek lid fan.
Net allinne yn Fryslân mar ek dêrbûten wenje nochal wat minsken, dy’t nei de
Omrop harkje en sjogge. Miskien jo ek wol.
No soe ik graach witte wolle, wat jo fan de programma’s fan de Omrop fine.
Miskien makket it jo net út, mar it kin ek posityf of negatyf wêze. En moat der
miskien wat oan de programmearring feroare wurde? Wolle jo bygelyks mear of
minder nijs, sport, kultuer, muzyk of amusemint?
Jo reaksje kinne jo nei mij maile of mei de post stjoere en sil ik mei de oare leden
fan de Klankboerdgroep diele. Dit alles yn it belang fan de programmearring fan
Omrop Fryslân en mei op jo winsken oanslute te litten!
Sels wenje ik al jierren yn it Hilversumse en wol graach ‘t lûd fan de bûtenfriezen
yn de “Klankboerdgroep” foar it fuotljocht bringe.

Hylke Beerstra
Prinsenstraat 23

1211LS Hilversum
h.beerstra@kpnmail.nl

Jubileumresepsje
Keatsferiening Melle Veenstra

100 jaar 1919 – 2019

Sa’t jimme dat fan ús wend binne, kombinearret Keatsferiening “Melle
Veenstra” har nijjiersresepsje mei it spultsje ‘petanque’.
Petangueklub “De Gooiers” stelt dêrta opnij har akkommodaasje yn it Boulodro-
me beskikber (in waarme binnenbaan mei 10 banen).
Wy organisearje dizze winteraktiviteit alwer foar it 20e jier en dat wurdt altyd
tige wurdearre. Elkenien is op freed 11 jannewaris fan 19.30 oere ôf fan herte
wolkom. De kosten berinne € 10,-- p.p., ynkl. kofje, taartsje, in drankje en it
gebrûk fan de jeu-de-boules-ballen.
Deskundige lieding is oanwêzich wannear’t jo de spulregels miskien net witte.
Hawwe jo sin om te kommen, nim dan foar 8 jannewaris kontakt op mei

Hendrik Visbeek, telefoon 0525-655541; e-mail: h.t.visbeek@kpnmail.nl
Ynformaasje stiet ek op de website: www.melleveenstra.nl
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Ynformaasje oare ferienings en organisaasjes
Keatsferiening “Melle Veenstra”
foarsitter : Cees Punter

Neuweg 179, 1214GP Hilversum 035-6236729
e-mail: c.punter@wxs.nl

skriuwer : Hendrik Visbeek
Houtrustweg 34, 8084 CD ‘t Harde 0525-655541
e-mail: h.t.visbeek@kpnmail.nl
webside: www.melleveenstra.nl

ponghâlder : Anneke Wijnalda – van der Kooye
Duizendknooplaan 51, 3452AT Vleuten 030-8893764

“It Frysk Boun om Utens”
skriuwer : Kees van der Beek

Beemdweg 29, 3852 XC Ermelo 0341-559343
e-mail: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
webside: www.fryskbutenfryslan.frl

“Selskip foar Fryske Tael en Skriftekennisse”
skriuwer : ûnbeset

e-mail: selskip1844@gmail.com

OANMELDE BY IT BOUN

It Frysk Boun om Utens hat yn 2023 100 jier bestien. Om dit fiere te
kinnen, wolle wy graach safolle mooglik Friezen berikke. Net allinnich
leden fan it Frysk Boun, mar ek famylje fan ús leden en alle Friezen
om Utens dy't it Frysk en Fryslân in waarm hert tadrage.
Jo kinne jo opjaan as email-stiper fan it Frysk Boun om Utens. It is
fergees. As jo dat wolle, moatte jo jo namme,jo e-mail adres, jo
wenplak en jo âldens opjaan fia ûndersteand webstek fan it Frys Boun
om Utens:

www.fryskbutenfryslan.frl
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