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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 2018-2019
Febrewaris 2019 nû 4

Sellemoanne
Fan de foarsitter
Foar jimme leit de earste Tille yn it nije
jier. It hat wer even switten west, mar
hjir is der dan doch. Us earste kritejûn
yn it nije jier is al wer efter de rêch.
Dyjingen dy’t dêr west hawwe, koenen
konstatearje dat jimme foarsitter wer
aardich sûn wie. Dat wie op ús kritejûn
fan 1 desimber ferline jier wol oars,
mar in fikse antibioatikumkuer hat
wûnderen dien en hy wie mei de
krystdagen wer sa sûn as in fisk. Al
moat ik tajaan dat neigeraden men
âlder wurdt, men ek wat krebintiger
wurdt. Earst fielt men dat net sa of wol
men soks net tajaan, mar it liif slyt no
ienris en dat kin men net ûntrinne. Ik
murk it lêstendeis doe’t ik al sittende
de sokken oanluts. Earder die ik soks
steande op ien foet. Mar salang’t
soksoarte  ûnderfiningen it slimste
binne, mei men net kleie. Dêrom hâld
ik no op mei eameljen en wol ik it even
ha oer ús lêste kritejûn op fjouwer
jannewaris. Under de resepsje reinde it
“bêste winsken”, “in soad sûnens” en
“folle lok en seine”. Doe’t wy om seis
oere oan tafel gongen, sieten der sa’n
25 úthongere leden. De stamppot
smakke tige goed en de drankjes
glieden hast sjongend troch de kiel.
Der wienen rom genôch neigesetsjes
en men hoegde it net by ien te litten.
Nei iten hawwe wy wer even skoft
holden om by te kommen. Foar in
knipperke wie gjin tiid want der
moasten ek lotten ferkocht wurde. Dat

rûn hiel goed want mannich
boppeskonk wie letter te lyts om de
lotten even op nûmer út te lizzen.
Somtiden wie sels it tafelblêd te lyts.
Mat foardat de ferlotting begûn moast
der earst noch fergadere wurde. Alle
punten op ‘e wurklist rûnen flot fan ‘e
tried en lestige fragen kamen der net.
Wol die bliken dat it ledetal sa
súntsjesoan tebekrint. Der binne no
noch sa’n 84 minsken lid fan ús krite.
Dêrmei rinne ek de ynkomsten fan ‘e
krite tebek, mar lokkigernôch is de
boaiem fan de jildtromp noch net te
sjen en kinne wy sa’t it no liket noch
wol in pear jier foarút.
Nei de gearkomste wie it tiid foar de
ferlotting. De prizen en pryskes wienen
wer byinoar socht en kocht troch BEA,
de trije jongste leden fan ús krite. Nei it
oproppen fan de winnende nûmers
fleach Wiebe him út ‘e naad nei de
winner, wylst de winner út ‘e skroeven
wie. Spitigernôch hie net elkenien in
priis. Mannichien fleach as in mich om
‘e lampe mar wûn úteinlik neat. It wie
rom foar tsienen doe’t elkenien wer op
hûs oan sette.
Dan rint it no alwer ta op ús fjirde
kritejûn fan dit winterskoft. Op sneon
16 febrewaris sil it heve en komt de
Lytse Komeedzje út Drachten mei it
toanielstik ‘Bankgeheim’. Op side 6
kinne jimme der alles oer lêze. En
allegearre der op ta fansels! Oant dan

Jan Kooistra
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Nijs fan de boeketafel

Bêste minsken,

It boek “Om it libben” leit al hiel lang op de boeketafel. Ik haw it meinommen mei
de gedachte: “ Wêrom is der net ien dy’t it lêze wol, lit my dit boek no mar ris
lêze.”
It boek is skreaun troch Harmen Wind. Hy wie my net bekend mar troch Google
kaam ik der achter dat hy hiel wat skreaun hat, sawol yn it Nederlânsk as yn it
Frysk. Ek hat hy ferskillende prizen wûn.
De tematyk yn “Om it libben” giet oer in tragysk stjergefal. Yn wêzen giet it net om
de dea, mar om it libben en om rjocht, leauwe en leafde yn it ramt fan in
werklikheid dy't sa ferskillend en persoanlik belibbe wurdt, dat út en troch
waarnimming yn ferbylding feroaret en ferbylding yn waan.
Dit is yn it koart de ynhâld fan dizze ûngewoane misdied roman.

Harmen Wind
Berne yn Ljouwert [1945] en ferstoarn yn Doesburg [2010]
Dit boek is ûntstien yn de skriuwersarke fan Rink van der Velde op 'e Feanhoop.
Yn it gasteboek hat Harmen Wind syn ferbliuw poëtysk gearfette:

Seis wike yn Rink syn arke
wetter rûkt en stilte preaun,
âld sear fielt, nei fûgels harke-
sa ha 'k “Om it libben” skreaun.

Oant sjen by de boeketafel.
Jellie Conradie.
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Utnoeging reiske fan “De Fryslannen”

De Reisferiening “De Fryslannen” hat in útnoeging stjoert oan alle kriten. Dizze
útnoeging is foar Friezen en Friezen om utens. De reis fan 2019 sil wêze fan sneon
18 oant en mei freed 24 maaie.
De reis giet nei Noard – Dútslân en Denemarken. Men is te gast yn “Landhaus
Smaga”, Hauptstrasse 25, 25933 Süderlügum.
Der kinne 40 minsken mei en fol is fol. De rest komt op de reservelist. Der wurd
opstapt by garaazje Paulusma yn Drachten, Busstasjon Ljouwert, bushalte
Swartewesein, parkearterrein disko Quatrebras, Transfearium-Oast Drachten en
by it stasjon Grins oan de wetterkant.
It programma sjocht der sa út:

Sneon 18 maaie: Rhododendronpark “Hobby” yn Westerstede
Snein 19 maaie: Sneins bakje yn it Andersenhûs yn Klockries. Middeis nei de
mûne yn Højer.
Moandei 20 maaie: Boattocht troch Friedrichstadt, middeis nei it Theodor
Storm Museum yn Husum.
Tiisdei 21 maaie: Fanôf Dagebüll nei waadeilân Amrum.
Woansdei 22 maaie: Nei it stedsje Christiansfeld yn Denmarken. Middeis in
besite oan it Sikehûsmuseum yn Kolding. Jûns de feestjûn fersoarge troch
de reisgenoaten.
Tongersdei 23 maaie: Besyk oan ien fan de 238 Bismarcktuorren,
kofjedrinke yn de buorkerij “Jagdschloss” yn Friedrichstal. Dan op nei Arnis,
it lytste stedsje fan Dútslân.
Freed 24 maaie: Werom nei it heitelân. Underweis noch efkes skoftsje yn
Heide en waarm ite yn Detern.

De kosten foar dizze reis binne € 550,00 de persoan. Dêr sit by yn: it hotel mei
moarnsbrogge en waarm iten, de bus, hast alle dagen kofje mei wat derby,
yntrees en de foaiepot. Foar in flaubyt tusken de middei moat men sels soargje.
Tsjinoer it hotel is in supermerk dêr’t fan alles te krijen is. Der wurdt meast gebrûk
makke fan 2-persoanskeamers.
Wolle jo dielnimme of mear ynformaasje nim dan foar 1 maart 2019 efkes kontakt
op mei Bonny Poelstra-Dyksma, Ysgumerwei 1a, 8764PS Dedzjum (0515-579133)
Emailadres: dbpoel@ziggo.nl
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it bestjoer
noeget jimme út op

Sneon, 16 febrewaris 2019
yn de grutte seal

fan
“Nieuw Kerkelanden”

Franciscusweg 137
1216 SB Hilversum

BEGJIN  20:00 OERE

Toanielselskip “De Lytse Komeedzje” út Drachten
spilet dan foar ús

Bankgeheim
In blijspul yn fjouwer bedriuwen, skreaun troch J. Hemmink-Kamp

It stik spilet diz’kear net yn in tradisjonele húskeamer, mar op in bank yn in park.
Wat er him allegear ôfspilet op dy bank sil ús fakentiden bekend foarkomme….,
want der wurdt nearne sa klei’t en rattele as op in bank. Alle persoanen libje yn
harren eigen wrâld fan wille en fertriet,want elk probleem is foar elk minske
belangryk, mar fakentiden is alles simpel op te lossen. Bewenners fan in
fersoargingshûs, de timmerman mei syn houliksproblemen en nachts wurdt de
bank beset troch swalkers en dy hawwe likegoed problemen. Trystich??? NEE
HEAR, mar ik sis neat, want it is allegearre in bankgeheim.

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
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Us oare kritejûnen yn it winterskoft 2018-2019

Sneon 6 april 2019
It HympHamp theater bringt har kabaretprogramma “Op Portret”

foar ús op ‘e planken
-.-

Fierders is elkenien ek tige wolkom
~ op sneon 9 febrewaris by ‘Mei Inoar’ yn Seist.

Jûns komt it Kritetoaniel Bûtenpost mei it toanielstik “De tante fan Charly”
Neiere ynformaasje op telefoannûmer 030-6562555

~ op sneon 16 febrewaris by selskip ‘Fryslân’ yn Utert. In fleurigemiddei (fan
14.00 oere ôf) mei lieten en ferhalen troch Gjalt de Jong en Paul
Siemensma.
Neiere ynformaasje op telefoannûmer  030 - 2318 224

~ op sneon 2 maart by ‘Mei Inoar’ yn Seist.
Jûns komt Adri de Boer mei syn Frysktalige programma fol prachtige
harksankjes troch himsels begelaat op gitaar of piano.
Neiere ynformaasje op telefoannûmer 030-6562555

~ op sneon 23 maart by in mienskiplike jûn fan ‘Mei Inoar’ Seist en ‘Fryslân’ Utert.
Dy jûns komt Teatergroep ‘Fjoer’ mei it toanielstik "It pronkje fan Ierlân”
Neiere ynformaasje op telefoannûmer 030-6562555 of 030-2318 224

“It wie op in simmerjûn“
Jan Arendz en Joke Tjalsma, 14 maart 2019  yn Utrecht

•Tongersdei 14 maart 2019; boppetiteling yn it Nederlânsk.
•Stadsschouwburg, Blauwe Zaal (Lucasbolwerk 24), 030‐2302023
•Begjin 20.30 oere •Priis € 16,50
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Sânfurd

Wat foarôf gie:
Op freed 9 maaie 1997 skreau ik yn in 'kollum' yn de Ljouwerter oer
'Sânfurden'. Krap in wike letter reagearre skriuwer en taalkundige Douwe
Tamminga: dêr doogde neat fan: it doarpke hjitte fan Sânfurd - en ek foar it
oare hie 'k wol wat krekter wêze kind. Ik skreau dêrop in 'mea culpa' en bea
dat as folgjende stikje oan de krante oan. Dêryn sei ik ta it goed te meitsjen
mei in fytstocht nei, en in optreden yn it tsjerkje fan dat doarpke, dat ik sa
tekoart dien hie… Dêrnei socht ik kontakt mei de pleatslike kommisje.

Lykas tasein fytste ik snein 15 juny nei
Sânfurd.
Ik wit net mear hoe’t it waar wie, mar dat is
nei te lêzen yn it foarútsjoch yn de
Ljouwerter fan 14 juny. Dat sneupen yn âlde
krante is ferslaavjend. En der is net folle nijs
ûnder de sinne. De Euro –op kommende wei-
kealle swier. Netanyanu wie doe ek al
premier fan Israel en ek doe waard er al yn
ferbân brocht mei korrupsje. Tom Swier
waard troch SC Heerenveen oan Ajax
ferkocht…ensfh.. Fierder hie it Simmerfamke
fan Sânfurd dizze middei neffens de kulturele
aginda û.o. konkurrinsje fan in Erotykbeurs
yn Ljouwert.
Op myn nei skatting hast 40 jier âlde Gazelle sette ik dy kant út. Yn ‘e
matige wyn op en de frisse kant neist. It earste eintsje, nei de Jouwer ta,
die ik noch in slach by it Nannewiid del. Tusken De Jouwer en Snits wie it
keal en deun neist de autodyk. Earst by Twellegea koe ik wer oer de stille
doarpen. Ik behimmele dêr wat meinommen broadsjes op in bankje by de
haven en tocht nei oer wat ik dizze middei ferwachtsje koe. It kontakt mei
de behearskommisje fan it Sânfurter tsjerkje wie wat stroef ferrûn. Ik hie
my even foarsteld, koart de foarskiednis sketst, mar al dy ynformaasje hie
net folle reaksje oproppen.
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Jawis, se organisearren wol geregeld konserten yn it tsjerkje, sa waard jild
foar de restauraasje ophelle. Mar ‘we ha earlik sein eins noch nea fan jo
heard…’
De reserve kaam benammen út de fraach wei oft der wol minsken komme
soenen. Oars koe it ek jild kostje.
Ik stelde doe foar it tsjerkje te hieren, dat koe dochs ek? Dat koe en waard
fêstlein. Ik siet der oars sels ek wol wat oer yn oft der wol minsken komme
soenen. Mar al fytsend ferwaaiden de soargen yn 'e matige tsjinwyn.
Oer Nijesyl -noch altyd sûnder toer- berikte ik it moaie fytspaad by it spoar
del, dat my nei Aldegea fierde. Doe wie 'k ek al gau yn Sânfurd. In 'e tsjerke
stie alles al klear, kofje, stuollen ensfh., de koster en kommisje fan tsjinst
ûntfongen my hertlik en oer de minsken dy't al dan net komme soenen wie
noch neat te sizzen, want ik wie wol mear as in oere te betiid.
Ik skarrele nei it steigerke, die in slach oer it hôf, stie even yn it antike
pishokje en rûn nochris nei it wetter. Ut de eachhoeken wei hold ik de dyk
yn de gaten om te sjen oft de earste auto's der al oankamen. Doe mar wer
de tsjerke yn om kofje.
In oere letter siet dy tsjerke ôfladen fol, de lêsten moasten nei boppe, neist
it oargel. It wie myn earste -en eins ek iennichste- ûnderfining mei it effekt
fan sa 'n 'publike dialooch'. Wa't stikjes yn 'e krante skriuwt hat faak gjin
idee oft it in soad lêzen wurdt, mar dizze boartlike strideraasje yn 'e krante
wie in soad lêzers net ûntgien en sa kamen se -nettsjinsteande de
Erotykbeurs- nei Sânfurd om ris te hearren hoe't dat nije ferske klinke soe,
dêr't Bennie Huisman even foar yn de hoeke set wie.
Sa 'n folle tsjerke, dat is moai om foar te sjongen en it koste gjin muoite om
der wat moais fan te meitsjen. Nei ôfrin wie der safolle yn de 'pet' dien, dat
de hier der wol trije kear fan betelle wurde koe. Doe ha 'k it dochs mar wer
omdraaid: de fêste fergoeding foar de artyst en de rest foar it moaie
tsjerkje. Ik hie úteinlik ek gjin reiskosten. En werom hie 'k foar de wyn.
Alteast sa fielde it.

út ‘Po@dium’
Bennie Huisman
It Hearren’fean
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Deadline

hastich
as deade blêden dy’t yn in
fûle twirre fan de hjerst
yn inoar om warrelje
sa libje wy ús libben
tiid
hawwe wy hjoed allegearre
fierstente min
eltse minút
folstoppe mei papier, deadlines
en ferantwurdlikheid
mei in hûd fol stress
fiele wy de druk fan
it op ‘e tiid wêze moatten en
dochs hieltyd wer in stap
te let te kommen
oan alle kanten jeie
wurk en aginda ús op
ta in dûns fol ferskuorrende ûnrêst
krekt salang oant ek ús hert kloppet yn it ritme
fan de digitale klok
en dat duorret
duorret

oant de deadline
deadlik taslacht

Wil Stelling
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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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