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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
Maart 2019 nû 5
Foarjiersmoanne

Fan de foarsitter
Foar jimme leit alwer de lêste Tille fan
it ôfrûne winterskoft. En wier minsken
ik ha der noch nea sa tsjinoan skyt-
skoarre as dizze kear. Dat kaam foaral
troch alle drokte fan de lêste tiid.
Boppedat wurdt men hast mâl fan alle
kranteberjochten en drokte om jin
hinne. Doe’t ik de helte jonger wie hie
men it faak oer in rêstige âlde dei. Mar
ik liket wol hieltyd drokker en mâler te
moatten. Nei’t wy yn febrewaris even
simmerwaar hienen, is der dêrnei sa’n
bulte  wetter op ‘e greiden, it sân en de
âlde feanen delfallen, dat it histoaryske
Woudagemaal yn aksje komme moast.
As dat lykas ferline jier in foarboade is
fan in lange drûge simmer, dan stiet ús
wer wat te wachtsjen. Hawar foarearst
geane wy ta op in moai foarjier, dêr’t it
optilt fan blommen en dûnsjend fee yn
‘e greide. Oft dy greide no droech of
wiet wêze moat, dêr binne de gelear-
den it noch net oer iens. We hawwe
krektlyn mei ús allen wer nei de stim-
bus west. Miskien dat de nij beroppen
wetterdûmnys fan it Wetterskip der ris
nij libben yn blaze kinne. Ik ha yn elk
gefal neist immen foar de Provinsjale
Staten ek noch stimt foar “betterskip”.
Wêr’t ik it yn dizze Tille foar it earst
sûnt jierren net oer hawwe sil is it
aaisykjen. Dêr wol ik it perfoarst dizze
kear nèt oer ha. Men heart der ek hast
gjinien mear oer. Eartiids wie it rebûlje
yn aaisikerslân, mar dat is hielendal

oer. Wy litte no mei in gerêst hert de
aaien fertutearzje en opfrette troch
foksen en oare bisten. Sa litte wy de
natuer syn gong gean en komt it
allegearre wer goed. Ek de wolf komt
werom nei ús Fryske lân en dêr moatte
wy -sa sizze in protte gelearden- tige
bliid mei wêze.  Mar ja, de grutste
gelearden rinne net mei in keppel skiep
oer de Duurswâldske heide. En ferstân
fan aaisykjen hawwe hja al hielendal
net.... Mar dêr sille jimme my net mear
oer hearre!
Ik wol it noch wol even hawwe oer ús
lêste kritejûn yn febrewaris. De ‘Lytse
Komeedzje’ út Drachten spile doe foar
ús it stik “Bankgeheim”. Der wiene in
protte minsken dy’t yn it foar tochten
oan jildsaken, mar it gie oer geheimen
fan minsken dy’t sieten of slepten op
túnbanken. Om’t it in poepetoer wie
foar it toanielselskip om dy túnbanken
sels mei te nimmen, hienen wy dy mei
permisje liend út de tún fan “Nieuw
Kerkelanden”. Mar dy bleken wol wat
oan ‘e grutte kant te wêzen. Der koe
hast gjin brechje mear by, lit stean
spilers. Op ‘e fersteanberens nei, wie it
doch in moai spile stik.
Op ús lêste kritejûn op sneon 6 april
stiet der in hilarysk stikje kabaret op ‘e
planken. Soks meie jimme net misse en
ik hoopje dan in protte minsken te
moetsjen. Oant dan!

Jan Kooistra
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Nijs fan de boeketafel

Bêste minsken,

De Sintrale Boeke Ferkeap (SBF) is der mei opholden, sadwaande binne de
boeken dy’t noch op foarried wiene ferdield oer de kriten dy't der noch binne.
Wy hawwe der dêrtroch  hiel wat boeken by krigen.
Ut dizze nije boeken haw ik in kar makke. It is it boek “Striid sûnder ein” wurden.
Skreaun troch Itty Sluis. It is in mânske histoaryske roman.  It giet oer it libben fan
Geertruida Christina Jentink. Dûmnysdochter út Nijlân (1852-1918).

Itty, hat it  libben fan Trui beskreaun om’t it foar in part ek oer de Fryske
frouljusbeweging giet yn de geast fan dy tiid: de opkomst fan de
arbeidersbeweging, it  algemien kies- en stimrjocht.
Se hat besocht om de tiid sa krekt mooglik te benaderjen, hoewol't grutte parten
fan dit ferhaal fansels allinne yn har ferbylding beslach krigen ha. De plakken yn it
boek binne autentyk. Ek de haadpersoan, har famylje en de nammen fan guon
doarpsbewenners.

Fan de efterkant fan it boek nim ik in stik fan de gearfetting oer:
“Trui Jentink wie skriuwster en sjoernaliste. Der is
net safolle oer har bekend. Hiel wat fan har
korrespondinsje hat dizze eigensinnige frou sels
ferbaarnd. Mar dochs hat Itty Sluis kâns sjoen om
in bysûndere roman te skriuwen oer it libben fan
dizze frou dy't ek wol  'It krantewyfke' neamd
waard. It resultaat is in oangripend ferhaal fan in
tige foarútstribjende frou, dy't har mei muoite
oan it âlderlik miljeu ûntwraksele hat. Oars as
bygelyks Allete Jacobs krige Trui net de kâns om
te studearjen, mar troch har grutte gefoel foar
rjochtfeardichheid en har flotte skerpe pinne wist
se har doch te ûntwikkeljen ta ien fan de meast
opmerklike froulju út de skiednis fan Fryslân”.

Ik haw it mei in protte nocht lêzen, it is de muoite
wurdich.

Oant sjen by de boeketafel.
Jellie Conradie.
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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, 6 april 2019
yn de grutte seal

fan
“Nieuw Kerkelanden”

Franciscusweg 137
1216 SB Hilversum

BEGJIN  20:00 OERE

It kabaretselskip Hymphamp Theater
spilet dan foar ús

“Op Portret”

Yn 'Op Portret' litte Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga nuveraardige personaazjes de
revu passearje en spylje koarte stikken út it deistich libben.
De beide spilers hawwe inoar fûn yn it meitsjen fan koarte, komyske sketskes dy’t by
útstek geskikt blieken foar strjitteater en kabaret. Yn de ôfrûne jierren binne der hieltyd
mear nije produksjes bykommen en wurde de akteurs stipe troch de top-muzikanten
Anko Bouma en Paul Siemensma en troch dekôrbouwer en technikus Tamme Hoekstra.

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
035-6218626

Tagongspriis:   Leden €  10,00
Net-leden €  15,00
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Nijs fan it Frysk Boun om Utens

30 maart 2019 : Algemiene Gearkomste yn Swol

It Frysk Boun om Utens hâldt har jierlikse Algemiene Gearkomste (AG) by ien fan
de oansletten kriten. As’t kin by in krite dy’t jubilearret. En om't it Frysk Selskip
Swol dit winterskoft 120 jier bestiet, hâldt it Boun de AG 2019 yn Swol.

Dat sil wêze op sneontemiddei 30 maart 2019 yn
restaurant Grand-Café Urbana, Wipstrikkerallee 213 yn Swol.

Leden fan by it Boun oansletten kriten binne fan herte wolkom.

It ferrin fan de Algemiene Gearkomste sjocht der sa út:

13.00 – 13.30 oere Ynrin
13.30 – 14.30 oere Algemiene Gearkomste diel 1
14.30 – 14.45 oere Skoft
14.45 – 15.30 oere Algemiene Gearkomste diel 2
15.30 – 16.00 oere Skoft
16.00 – 17.00 oere Lêzing fan Jan Bosgraaf oer syn wurk as ‘Babs’

(=Bûtengewoan Amtner Boargerlike Saken)

Fan 19.00 oere ôf is de ynrin fan Swol har eigen kritejûn. Bennie Huisman fan
It Hearrenfean komt mei syn nije programma ‘De lange reis nei Berlyn’.

Ek dan is elk fansels fan herte wolkom. Tagong foar leden fan oare kriten is € 10,-
foar net-kriteleden jildt de gewoane tagongspriis fan € 15,-

Wa’t tusken fiif en sân oere oerbliuwe wol, kin foar eigen rekken yn Urbana in
hapke ite.

skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl

Hâldt dizze middei/jûn frij yn jim bûsboekje en kom nei Urbana !
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Eveneminten yn Fryslân Simmer 2019

Skûtsjesilen SKS 2019 Skûtsjesilen IFKS 2019
27 july :Grou (start) 10 augustus :Hylpen
29 july :De Feanhoop 11 augustus :Starum
30 july :Earnewâld 12 augustus :Heech
31 july :Terherne 13 augustus :Sleat

1 augustus :Langwar 14 augustus :Ychtenbrêge (rêstdei)
2 augustus :Ealahuzen 15 augustus :Ychtenbrêge
3 augustus :Starum 16 augustus :De Lemmer I
5 augustus :Wâldsein 17 augustus :De Lemmer II (finale)
7 augustus :De Lemmer I
8 augustus :De Lemmer II
9 augustus :Snits (finale)

Keatsen 2019
11 maaie :Hilversum - FBA alle kategoryen (Kv “Melle Veenstra”)
10 juny :Frjentsjer - Bûnspartij / NK
17 - 21 juny :Harns - Lanenkaatsen
31 july :Frjentsjer - PC Heren

7 augustus :Wommels - Freulepartij
21 augustus :Weidum - PC Dames

Fierljeppen 2019
6 july :Drylts -Twakamp  Hollân - Fryslân

27 july :It Heidenskip -Nat. Fierljep Manifestaasje
7 augustus :Drylts -Fryslân Cup

10 augustus :Winsum -Frysk Kampioenskip
31 augustus :Zegveld -Ned. Kampioenskip

Fytsen 2019
fan   2 july ôf :Wolvegea -fytsfjouwerdaagse
fan   8 july ôf :Burum -Lauwersland fietsvierdaagse
fan 16 july ôf :Assen +7 oare -Drentse Fiets4daagse
fan 13 aug. ôf :Appelskea -fytsfjouwerdaagse
fan 26 aug. ôf :Ljouwert -âlvestêdefytsfiif(5)daagse

Wettersport Algemien 2019
31 maaie :Akkrum - Eneco Sinneboatrace

2 - 11 aug. :Snits -SneekWeek
7 augustus :Snits -Hurdsyldei

21 - 23 juny :Lemmer -Fiskerijdagen
28 - 31 aug. :Harns -Fiskerijdagen
29 augustus :Balk -Gondelfeart
30 augustus :Aldeboarn -De 74ste Gondelfeart
18 - 26 oktober :Warkum -Fiskerijdagen, Strontrace, Liereliet
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Oare eveneminten yn Fryslân 2019

28 maaie -1 juny:Ljouwert -73ste Alvestêdekuiertocht
10 juny :Boalsert -Fyts Alvestêdetocht
24 - 25 maaie :Ljouwert -Frysk Strjitte Festival
14 - 23 juny :Skylge -Oerol Festival
26 - 29 juny :Boalsert -66ste Heamieldagen
26 - 29 july :De Feanhoop -Feanhoopfestival
24 july :De Jouwer -Boerebrulloft
17 - 21 july :De Jouwer -Ballonfeesten
20 en 21 sept. :Droegeham -50ste Gondelfeart op Tsjillen
26 septimber :De Jouwer -Joustermerke

3 oktober :Boalsert -Bolletongersdei
Sjoch ek op www.hetfriesehart.nl en op www.friesland.nl foar alle oare

eveneminten yn Fryslân

Iepenloftspullen yn 2019
De Tynje
Stifting iepenloft de Tynje presintearret “Wit jim mem it wol!” (Frij nei musical
Mama Mia). It stik wurdt spile op 22, 24, 25, 28, 29 maaie en op 1 juny. De
foarstellings fine plak by ‘Theeschenkerij de Ulesprong’. Bliuw op ‘e hichte fan de
lêste berjochten hjiroer fia webside www.iepenloft.frl of www.sidt.nl

Snakkerbuorren
Yn Snakkerbuorren sil de teaterbewurking fan it wrâldferneamde ‘Of mice and
men’ fan John Steinbeck as iepenloftspul opfierd wurde yn it iepenloftteater op de
Doarpstún. “Fan mûzen en mannen” giet oer de bysûndere freonskip tusken
George en de geastlik beheinde Lennie. De mannen ha in grutte mienskiplike
dream dy’t se nettsjinsteande alle tsjinslaggen yn it libben besykje yn stân te
hâlden. “Fan mûzen en mannen” is rau en leafdefol, humoristysk en oangripend.
De spyldata binne 26, 28 en 29 juny en 3, 4, 5 en 6 july. Bliuw op ‘e hichte fia
webside www.iepenloftspulsnakkerbuorren.nl

Kollumersweach
“NIENKE”, wurdt spile troch it Masquerade Theater op 21, 22, 23, 28, 29 en 30
juny oan de Foarwei 183 yn Kollumersweach. It giet oer it libben fan Sjoukje
Maria Diderika Troelstra-Bokma de Boer... Wa??? Sy is de skriuwster fan Afke's
Tiental, miskien kinne jimme har better as Nienke van Hichtum. Yn it stik sjocht
men twa libbens, dat fan Nienke en dat fan Afke mei har bern. Ynformaasje op
webside www.masqueradetheater.nl

NB
Op dit stuit (febrewaris 2019) is noch net alle ynformaasje beskikber. It lêste nijs
omtrint alle iepenloftspullen yn Fryslân fine jo op www.iepenloftspullen.nl
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13-07-1927 JANKE KLAIBEDA – SCHREUR 31-05-2018

Piter Jelles (Troelstra) sei destiids al “it libben leit yn kringen om ús hinne”. Smyt
marris in stientsje yn ’t wetter en jo sjogge it foar jo. It moaie fan ’t libben is dat
as jo âlder wurde der hieltyd mear fan dy kringen om jo hinne ferskine. Yn wat
konkretere foarm, jo leare altyd mear saken en minsken kennen. De minst noflike
kant fan ’t libben is dat út it neiste krinkje ferdwine der hieltyd mear minsken dy
’t jo fan tichteby meimakke hawwe. Elke kear opnij sjogge jo dy bekende kaarten
yn ‘e brievebus kommen en tinke jo, “wa soe dit no wer wêze, wer ien út it neiste
krinkje fuort”.
Sa fergie it my doe ’t ik de leedbrief krige dêr’t de namme fan Janke Klaibeda-
Schreur yn stie. Janny en har man Jan koe ik al hiel lang fan de tiid dat wy by de
Krite “Freonskip en Ienfâld” yn Soest lid wiene. Wy hiene dêr mannich moaie
kritejûn yn “De Gouden Ploeg” of hotel Eemland. Jan en Janny wiene dêr ek tige
warber.
Letter makke Janny har plakje goed skjin by “Frysk en Frij”yn Hilversum,
benammen it Frysk Sjongkoar hie har hart stellen. Wy giene nei Apeldoarn om te
praten oer mear gearwurking tusken de koaren fan Apeldoarn, Dimter, Lelystêd
en Hilversum. Dy gearwurking krige har beslach yn 1989 by it 25-jierrich bestean
fan ús koar dat fierd waard yn it Comeniuscollege en bekroand waard mei it
optreden fan Rients Gratama en Maaike Schuurmans.
Janny wie in ferbinend figuer en altyd ree om har meiwurking te jaan. Hja struts
de ploaien glêd ad der swierrichheden wiene tusken dirigint, dy’t bytiden wat ál
te solistysk nei foaren kaam en in nije foarsitter dy’t ek as foarsitter optrede woe
en de saak ek wat prinsipiëler benadere. Dat joech wolris wat spanning mar wy
losten dat op troch as foarsitter de programma’s earst tegearre mei Janny troch
te nimmen en dan in “groslist” op te stellen en dy oan de dirigint foar te lizzen.
Ek de reiskes nei Fryslân foar it ôfsluten fan it winterskoft wiene by Janny (en har
maten) yn goede hannen. De oantinkens fan dy optredens fan it koar yn de
foarm fan CD’s kamen ek wer by Jan en Janny wei. Njonken al dy oare leden fan it
koar, de bestjoersleden, de dirigint Peter de Boorder kinne wy ús it koar net
yntinke sûnder Janny.
De tsjinst foar it ôfskie waard hâlden yn de Mennistetsjerke yn Baarn en dêrnei
wie de kremaasje yn Bilthoven.
Hja is it wurdich dat wy har yn De Tille betinke meie.

Stoffel Haagsma
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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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