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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
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Jiergong 2017-2018
Febrewaris 2018 nû 4

Sellemoanne

Fan de foarsitter
It binne suver drokke tiden foar de
pensjonearre sportfanaten. Dan ha ik it
fansels oer de Olympyske Spullen dy ‘t
dizze moanne hâlden wurde oan de
oare kant fan de wrâld. En wier, ik
moat bekenne dat ik ien fan dy fanaten
bin. Noch mar krekt bekommen fan it
wrâldkampioenskip darten, sit ik no
wer nei it TV-skerm te mikerjen om
mar neat te missen fan it reedriden. Ik
sjoch no al út nei de striid op de 10
kilometer. As jo krekt as my fan elk
rûntsje de tiden byhâlde, is sa’n 10
kilometer samar om. Miskien fine jo it
allike saai as it sjen nei groeiend gers,
foar my fljocht de tiid foarby en is it
gers samar hea....  En as ik al dy
emoasjes fan winners en ferliezers
sjoch, moat ik tinke oan de Ballade fan
Longerhou, wêryn’t Wibren Altena
skreau: ‘en oer de baan , it hiele ein,
rinkinkelen de triennen’! Blide triennen
fan in italiaanske Friezinne om't’ sy no
ris net fjirds, mar treds wurden wie. In
trainer fan in kampioen, dy’t fan
klearebare wille as in kikkert neist har
op en del hipte! Wat in genot om soks
mei te meitsjen, ek al is it fia de tele-
fyzje en binne jo der net libbensliif by.
Wêr’t ik ek net libbensliif by oanwêzich
wie, wie de iepening fan LH2018 yn
Ljouwert yn it lêste wykein fan
jannewaris. Elkenien dy’t der sels by
west hat, fûn it ôfgryslike moai en
prachtich! Lokkich mar, want lit ús it

mar net mear ha oer hoe’t in lânlike
telefyzjestjoerder der ferslach fan die.
Ik fûn it net om oan te sjen sa’n
gewrimel en hapsnap opnamen.
De frou en ik, wy hawwe dêrom mar
besluten om fan’t simmer safolle
mooglik festiviteiten yn it ramt fan
Ljouwert (Fryslân) Kulturele Haadstêd
sels by te wenjen. Wy sille yn maaie en
augustus fan Wytmarsum út Fryslân
troch strune. Us fêste basis is dan de
caravan op camping Mounewetter.
(Wol even yn ‘t foar skilje as jo lâns
komme wolle, want wy sille in protte
op paad wêze!)
Foar safier mooglik kinne jimme ek in
soad op paad. Dizze Tille stiet fol mei
mooglikheden dêrta. Op side 8 en 9
wurde jimme útnûge om op 14 april
de moarns de Algemiene Ledegear-
komst fan it Frysk Boun om Utens by te
wenjen en/of middeis diel te nimmen
oan de Friezedei. Wol even op tiid (foar
12 maart) opjaan! Wolle jo net sa fier
fuort, dan is in mienskiplik boatreiske
oer de Vecht mei de kriteleden út Seist
en Utert fêst wol wat! Ek side 7 stiet fol
mei útstapkes.
Yn elk gefal ferwachtsje ik jimme
allegearre op ús kritejûn op sneon 24
febrewaris. It belooft in moaie jûn te
wurden mei Folkert Wesseling en Adri
de Boer mei “Om’t it kin” (en wêrom
soe it net kinne?) Oant dan!

Jan Kooistra
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Nijs fan de boeketafel

In nije ‘De Tille’is út. No komt earst Jellie oan bar mei it boek It holle ljocht fan
Itty Sluis.
Jellie skriuwt: Wy  hawwe op ‘e boeketafel lizzen It holle Ljocht skreaun troch Itty
Sluis. It is in ‘science fiction’ ferhaal en dizze foarm fan skriuwen komme wy net
folle tsjin yn de Fryske literatuer. Dit boek is nei har oare boeken ek har earste
s.f- roman.
Op de efterkant stiet as folgt oanjûn: “As Tsjeard op in jûn noch efkes yn it waar
sjen sil, wurdt er oppikt troch in romteskip. Hy bedarret op in planeet dêr’t in
korrupte groep de macht hat en de oaren hurd wurkje lit. Troch milieu-
ûngelokken is der in tekoart oan wetter en grien. Dêrom wurde er geregeld
reizen nei de ierde makke, om foar de elite lekker wetter en blommeguod te
heljen. Fansels ûntstiet der ferset en de bemanning fan it romteskip wol besykje
it âlde folk, dat by it oernimmen fan de macht nei de ierde flechte is, wer te
finen… Earne op ierde moat dat folk omdoarmje. Tseard giet mei op in
aventoerlike speurtocht”.
Sels bin ik gjin s.f.- lêzer. Yn it begjin moast ik wol efkes trochsette, mar it krige
my dochs yn ‘e besnijing en dan wolle jo ek perfoarst witte hoe it ôfrint. Neffens
my foar de s.f.-lêzers de muoite wurdich om te lêzen.
Itty Sluis is berne yn Akkrum yn 1939 en ferstoarn yn 2011 yn Hylpen. De
skriuwster hat yn 1991 in Rely Jorritsma priis wûn foar in s.f-ferhaal.
Gesiena socht fan ‘e boeketafel Elske din datter fan Auck Peanstra út. It is in
foarbyld fan hoe’t in goeie roman wêze moat. Dat begjint al mei de titel. In titel
moat nijsgjirrich meitsje. Ik fertel allinnich dat it Deensk is, mear net. Fierder is it
tige spannend en fan dizze tiid: in juwieltsje. It lêst  as in trein. It is skreaun yn net
muoilik, mar wol moai Frysk, en it is suvere fiksje. Alles yn it boek hat nea bestien
en is troch de skriuwster sels betocht, mar dat is oan it boek net te fernimmen.
Dit boek lit Fryslân op syn bêst sjen.
Auck Peanstra is de skriuwstersnamme fan Aukje Hoogland- Peenstra, berne yn
Ljouwert yn 1954 en stoarn yn Bitgummermolen yn 2016. Se is opgroeid op de
Iepleats fan har âlden yn Sytebuorren. Fierder is se bekend om har berneboeken.
Auck Peanstra wûn in protte prizen wêrûnder de Simke Kloostermanpriis en de
Rink van der Veldepriis. It boek Elske din datter docht ek oan Rink van der Velde
tinken.

Oant sjen by de boeketafel!

Jellie Conradie & Gesiena van der Leij
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Healsliten op ‘e boeketafel

Titel Skriuw(st)er Utjefte
As in lyts baeske Anne Wadman 1973
By de duvel to bycht Anne Wadman 1966
Gomorra Benny Holtrop 1999
Hillige Minke Margryt Poortstra
Hoe moat dat nou, Marijke? Anne Wadman 1960
ien foar 't ôfwennen Rink van der velde 1976
Ik foun hwat oars Douwe Tiemersma
In opwinend fraachteken Jacobus Knol 1997
In swalker komt thús S.P. Akkerman Osn. 1936
In trochsetter H.Y. de Vries 1991
It Beaken J. van der Kooi, L.G. Jansma, G.H. Jelsma (red.) 1988
It daget yn 'e dize J. Th. Hoogstins 1984
It Fergryp Lieuwe Pietersen 1998
It Heechhôf R. Brolsma 1942
It Heerema Kristal Riek Landman 1996
It libbet mar amper Durk van der Ploeg 1976
It rinnen fan Silke Klaske Hiemstra 2006
It stille wetter Margryt Poortstra 1977
Jildou fan de Wylgepleats Peggy Klinkhaemer 1987
Klankboarne Jan fen 'e Gaestmar 1906
Koperen boeien Abe Brouwer ?
Kuneara Akky van der Veer 2000
Ljocht E.S. de Jong
Masinist Barend van der Veen 1944
Mei Abraham fûstkje Anne Wadman 1969
Mei lange trêdden Ype Poortinga 1974
Minskrotten en Rotminsken Trinus Riemersma 1967
Natuurgeneeswijze in de praktijk P. Heinsberg ?
Oant de dea dur óp fólget Trinus Riemersma 1973
Oar plak oare tiid Jetske Bilker 2004
Oarlochswinst Idsardi 1948
Richt R. Brolsma 1947
Stil jild Hette Uilkema 1997
Stoarm oer de Pôlepleats W.F.H. Visser 1988
Strie oerdwers (en soartgelike forhalen) Eppie Dam 1978
Striid en Segen W. Cuperus 1958
Sûnder garânsje Froukje Annema 1992
Thúskomst Harm Lodewyk 1973
Tink oan âlde tiden Anne Wadman 1985
Trije stiennene aepkes Barend van der Veen 1948
Tusken Boarn en Tsjonger Goaitsen Burgy 1950
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it bestjoer
nûget jimme út op

Sneon, 24 febrewaris 2018
yn de grutte seal

fan
“Nieuw Kerkelanden”

Franciscusweg 137
1216 SB Hilversum

Begjin 20:00 oere

Folkert Wesseling Adri de Boer
Teatermakker en kabaretier                                               Fryske trûbadoer

bringe in folslein en noflik programma mei muzyk en kabaret ûnder de namme

“Om‘t it kin”
Tsien jier lyn stie Folkert Wesseling foar it earst op ‘e planken. En dat smakke nei mear!
Hy kaam terjochte by it jongerein-teaterselskip “Spek en Bonen” fan de Burgemeester
Harmsma skoalle dat ûnder oaren op Oeral spile. Letter wie Folkert te sjen yn de
iepenloftspullen fan Opsterlân. Dêrnei trede hy op by famyljefeesten, strjittefestvals en
organisearre hy foarstellingen yn in ridende oldtimer bus. Op it stuit is hy ek wurksum as
akteur by it Herman van Veen Arts Center yn Soest. Underwilens is Folkert in artyst yn
ieren en sinen en op ferskate wize aktyf yn it teatersirkwy.
De hertferwaarmjende lietsjes fan sjonger-skriuwer Adri de Boer pakke dy by it hert.
Tsien kear stie de Frysktalige sjonger mei syn lieten yn de finale fan it Fryske sjongfestival
‘Liet’. Twa kear wûn hy mei syn melodieuze fertolkings fan in eigen liet. Syn Frysktalige
programma sit fol prachtige harksankjes troch himsels begelaat op gitaar of piano.
Mankelyk en dan wer fleurichop. Altyd út it hert. Sa goed as alle komposysjes binne fan
eigen hân, mar ek bewurkings fan Jacques Brell en Frans Halsema hearre ta syn
wiidweidige oeuvre.

Fansels steane ús diskes mei Fryske boeken en iterij dizze jûn ek wer klear.

Wolle jo wis wêze dat der noch iterij foar jo te keap is, skilje dan even
nei nûmer 035-6218626

Tagongspriis: Leden €  10,00
Net-leden €  15,00



7

Us oare kritejûnen yn it winterskoft 2017-2018

Sneon 24 maart 2018
De ‘Koninklijke Rederijkerskamer Ons Genoegen’ út Seisbierum spilet it

toanielstik
“Geastich”

-.-

Fierders is elkenien ek tige wolkom
~ op sneon 24 febrewaris by ‘Fryslân’ yn Utert. Dêr komt Mindert Wijnstra mei

Fryske folksferhalen, de middeis om 14.00 oere.
Neiere ynformaasje op telefoannûmer 0347-320093

~ op sneon 3 maart by ‘Mei Inoar’ yn Seist mei in útlis oer Fryske nammen en
Fryske klaaiïng troch Karel en Artina Gildemacher
Neiere ynformaasje op telefoannûmer  030-6562555

~ op sneon 17 maart by ‘Meiinoar Ien’ yn Hurderwyk.
Jûns komt ‘Hymphamp’ mei harren programma 'Dûbelportret'.
Neiere ynformaasje op telefoannûmer  0341-559343

~ op sneon 24 maart by de ‘De Sékrite’ yn Lelystêd.
Jûns komt de toanielploech fan de krite Bûtenpost mei it toanielstik "Wat
in gekke man ... en syn frou dan?” yn Teater Posa
Neiere ynformaasje op telefoannûmer 0320 - 412444

~ op sneon 24 maart op in mienskiplike jûn fan de kriten Seist/Utert by it selskip
‘HympHamp’ mei “Dûbelportret” (lokaasje Seist)
Neiere ynformaasje op telefoannûmer 030-6562555

-.-

De Fryske krite “Mei Inoar” te Seist nûget ek ús leden út op:
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Utnûging
wannear: Sneon 14 april 2018

wêr: De Kommisjeseal yn it Provinsjehûs te Ljouwert

wat is dêr dan: Algemiene Ledegearkomst en

Friezedei
It is no sa stadichoan tiid om alle Friezen om utens, dy’t lid fan in Fryske Krite
binne, mar ek de e-mailstipers fan it Boun op ‘e hichte te bringen fan it
programma fan dy dei.
Moarns fanôf 10.00 oere gean de doarren fan it Provinsjehûs iepen en binne
fertsjintwurdigers fan Kriten wolkom foar de ynrin. Kofje en oranjekoeke stean
klear en om 10.30 oere iepenet de foarsitter de AG. It wurdt in saaklik, koarte AG
dy’t om 12.00 oere ôfrint.
Dan krije de oanwêzigen in lunsj yn it restaurant fan it Provinsjehûs en wurdt de
seal ree makke foar de Friezedei. De leden dy’t allinnich op de middei nei de
Friezedei komme wolle, kinne ek mei dwaan oan de lunsj. In koarte rûnleiding nei
de Steateseal is dan ek mooglik.
Om 13.00 oere wurdt de Friezedei iepene troch ús foarsitter. Nei it sjongen fan it
Frysk Folksliet en inkelde oare Fryske ferskes krijt de Kommissaris fan de Kening
yn Fryslân, dhr. A. Brok it wurd en hjit ús Friezen om Utens wolkom yn it
Provinsjehûs fan Fryslân.

Friezedei – dei om inoar te moetsjen en te fermeitsjen
Yn de middei kin in soad sein en dien wurde, mar der is ek tiid foar ferdivedaasje:

 In rûnlieding yn de âld-finzenis Blokhúspoarte en/of ….
 In rûnrit troch de stêd Ljouwert mei in toeristetreintsje, mar ek  …..
 In trochrinnende dia-presintaasje oer de skiednis fan Friezedagen fan it

Boun stean op it programma.
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 As kers op ‘e taart hawwe wy in ferrassing foar jimme – yn Fryslân
wrâldferneamd, mar dêr bûten sa stadichoan ek mear as – Jelmar
Hoekstra en Fokke Plantinga, better bekend as HYMPHAMP komme mei
twa muzikanten!
Dat belooft noch wat!

Foar dizze gelegenheid komme 4 sjongkoaren fan de kriten Boadegraven,
Lelystâd, Swol en Twente nei Ljouwert om foar jimme te sjongen.

Foar neat giet de sinne op…….
Fansels hope wy, dat dy sinne de 14e april folop skine sil yn Ljouwert, mar dat
hawwe wy net yn ‘e hân! Wat wy wol yn ‘e hân hâlde wolle, binne de kosten foar
dy dei…

It Provinsjehûs jout ús dy dei ûnderdak en dat kostet ús neat!  Geweldich!

Mar it iten, de konsumpsjes en de ferdivedaasje kostje wol wat:

Wa’t nei de AG komt, mei-ite en dêrnei de Friezedei-middei meimeitsje wol,
freegje wy € 30,00 – wa’t allinnich de middei meimakket en tusken de middei ek
mei-ite wol: ek € 30,00.
Wa’t net mei yt, betellet € 17,50. De kosten foar de AG yn it moarnskoft binne
foar it Boun en allyk sa it wolkomsbakje kofje/tee mei oranjekoeke.

Wy wolle graach foar 12 maart 2018 witte hoefolle minsken nei
Ljouwert komme en wêr’t sy oan meidwaan wolle.

It jild moat oermakke wurde nei:  de ponghâlder Jan Vogel fan
it Frysk Boun om Utens te Hoarn op IBAN:

NL94 INGB0 0003 200 77
mei fermelding fan:

 AG/Friezedei 2018
 Namme(n)
 Wêr’t men oan meidwaan wol:

- AG
- Lunsj
- allinnich middeis Friezedei
- Blokhúspoarte
- Treintsje
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Mienskiplik kritereiske oer de Vecht

Op tongersdei 17 maaie 2018 wol Selskip Mei Inoar út Seist en Selskip
Fryslân út Utert in tochtsje oer de Vecht organisearje.
Ek leden fan ús krite en oare kriten binne tige wolkom.
De nedige opsjes binne al nommen.

It program is sa:
 Mei eigen ferfier nei it Vechtstreekmuseum, Diependaalsedijk 19b,

3601 GH Maarssen
 10:00‐10:30: kopke kofje mei in stikje oranjekoeke
 10:30‐12:00: rûnlieding troch it museum; in streekmuseum oer de

skiednis fan de Vechtstreek
 12:00‐12:30: nei Restaurant Geesberge, Zandpad 23,

3601 NA Maarssen
 12:30‐13:30: lunch yn Restaurant Geesberge
 14:00‐16:00: fartocht oer de Vecht mei de boat fan Restaurant

Geesberge

Kosten, basearre op 30 persoanen: € 35,00 p.p.
Opjaan troch in email te stjoeren nei kvanhoeij@gmailcom.
of skilje, of stjoer in SMS nei 0650540181.

By it opjaan fernimme wy ek graach oft jo oare dielnimmers meinimme
kinne of dat jo gjin eigen ferfier hawwe.
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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 : K. Kuipers

Willem Loadewykstrjitte 115, 8933BL Ljouwert 058-2125383
e-mail: k.kuipers1938@kpnmail.nl

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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