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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
Oktober 2018 nû 1

Wynmoanne

Fan de foarsitter
Wat in simmerwaar ha wy hân en wat
stie Fryslân yn it middelpunt! No’t wy
de grûn net mear yn kultuer bringe,
bringe wy it folk de kultuer by! En dat
is tige slagge. Net allinne dizze simmer,
mar it hiele jier. Wy binne diskear net
mei auto en caravan nei it bûtenlân
tein. Wy ha ús foarjier- en simmer-
fakânsje op ‘e camping yn Wytmarsum
trochbrocht en sieten sa midden
tusken alle kulturele aktiviteiten.
Foaral de hiele moanne augustus koe
men te kust en te keur gean op dat
mêd. It begûn al fuortendaliks mei de
grutte sylskippen dy’t Harns yn- en
útsylden. Fan de pier ôf koenen wy
alles fan tichteby besjen, wylst ien of
oare walfisk sa no en dan as in fontein
wetter spuite. Trouwens ek yn oare
stêden ha wy keunstsinnige fonteinen
besjoen. Dy fan Sleat en Drylts fûnen
wy wol hast it moaist.
Doe’t wy doch yn Fryslân wienen koe it
fansels ek net misse en folgje de
skûtsjes yn harren fûleindige striid op it
wetter. By it SKS-kampioenskip sieten
wy op ‘e Snitser Mar noch gjin hûndert
meter by de finish wei en seagen hoe’t
Grou noch krekt wûn. By de IFKS ha wy
it ferrin fan in wedstriid besjoen op in
skoander plakje op ‘e polderdyk by
Yndyk (by Wâldsein). Flak foar ús noas
gongen de skûtsjes oerstaach. It wetter
spatte ús om de earen, sa tichteby
kamen se. Wat binne dy skûtsjes dan

grutte skippen! Mar se wienen lang sa
grut net as dy reuseftige reuzen dy’t
hiel Ljouwert en fier dêrbûten op
stelten setten. Wat kaam dêr in folk op
ôf! It wie mar goed dat dy reuzen sa
grut wienen oars hie men der om sykje
moatten tusken al dy minsken. En wat
in útstrieling hie foaral dat famke. It
wie tige oandwaanlik sa’t se jin hast
libbensecht oansjen koe. Wy ha der
tige fan genietsje kinnen, mar ha
dêrtroch Maarten van der Meijden
mist doe’t er lâns ús kampearplak yn
Wytmarsum swom. Ek genietsjen wie it
fan al dy iepenloftspullen. Men kin net
oeral hinne fleane, mar doch ha wy
kâns sjoen in pear te besykjen, sa as
bygelyks ‘De Oerbliuwers’ yn De
Harkema. En fansels koe it net misse
en sit yn in grutte sirkustinte yn
Frjentsjer by it barren fan ‘Simmer
2018’. Wat in muzikaal spektakel wie
dat!
Jim begripe fêst wol dat de simmer ús
net lang genôch duorje koe, mar de
kritejûnen stean dan al wer rillegau
foar de doar en der moat noch ien en
oar dien wurde. It programma foar it
kommende winterskoft is noch net
hielendal rûn, mar it sjit aardich op! De
earste kritejûn leit yn elk gefal fêst en
ik hoopje jimme allegearre wer te
moetsjen yn de Brasserie op freed 19
oktober. Oant dan!

Jan Kooistra
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Nijs fan de boeketafel

Bêste minsken,

De simmer leit wer efter ús en de hjerst is begûn en dan komme de kritejûnen
wer yn it sicht. It boek dat ik fan de boeketafel lêzen ha, is in boek fan Durk van
der Ploeg: “De Hûnsdagen”.
It giet oer Sander Jepma, dy't nei de middelbere skoalle loskomme wol fan it
âlderlik hús. Op aventoer gyng er mei de Willem Barendsz nei de Súdpoal foar de
walfiskfangst. Hij keas foar in hurd en wreed libben. As er yn 'e maitiid fan 1954
thúskomt is syn heit deasiik. Sander komt dan ta besef dat er syn heit eigentlik
nea kend hat. Hy wol der alles oan dwaan omdat te feroarjen. Dêrnjonken groeit
der in koele en berekkene ferhâlding mei Conny Hovenga, in frou dy't in
moderne generaasje wjerspegelet.

It ferhaal spilet him ôf op de Nijhústerpiip, in
útbuorren bewesten Wetsens. It rivierke de Peazens,
dat as in  libbensier troch de Dongeradielen rint, is
dêr in wichtige skeakel yn. Sander slyt dy simmer yn
dat ferstille lânskip. It âlderlik hús en it Kommerhús,
dêr't Conny ûndersyk docht nei de biotoop fan
kikkerts, binne hjir mear as gewoan in pear huzen
oan 'e feart. Se binne in metafoar foar it bewende en
it nije.

Dit boek is bytiden in tear en ynkringend ferhaal. Op yngeande wize wurde dea
en libben hjir mei-inoar ferbûn ta in allegory fan tradysje en wat dêr mei yn striid
is.

Ik haw it mei nocht lêzen, ek om't  it him ôfspilet yn de kontreien dêr't ik hikke en
tein bin.
De bloeitiid fan de walfiskfeart wie tusken 1946-1964. Yn dy tiid binne der 18
ekspedysjes west nei Antarktika. Troch nije rigels kaam der in kink yn de kabel en
waard de walfiskfeart skiednis.

Graach oant sjen by de boeketafel.
Jellie Conradie & Gesiena van der Leij
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Nijs út de krite

Op 13 april 2018 is Age Dijkstra yn ‘e âldens fan 94 jier ferstoarn. Yn april 1959
wie hy al mei syn frou lid wurden fan ‘e krite. Nei’t syn frou Pietie yn novimber
2001 stoarn wie, ferhuze Age werom nei Fryslân nei syn berteplak Warkum. Dêr
fielde hy him thús tusken famylje en âlde kunde. Evensagoed bleau hy ús krite
trou en kaam de earste jierren op hast alle kritejûnen. Even op en del fan
Warkum nei Hilversum wie foar him gjin beswier. De lêste jierren waard it
reizgjen him dochs te beswierlik. Hy ferhuze nei it soarchsintrum Ny Mariënacker
yn Warkum en hie it dêr tige nei’t sin al bleau hy net hingjen op ‘e keamer. At
men him opsykje woe, moast men wol yn ’t foar in ôfspraak meitsje oars wie er
derop út en stie men foar in tichte doar.  Mar yn ’t lêst gie de gong der wat út.
Fredich hat er de lêste siken yn ‘e sliep útblaast. In wike nei syn ferstjerren
hawwe wy him mei op it hôf brocht yn Warkum. Wy winskje syn dochter,
skoansoan en pakesizzers noch in protte sterkte ta.

Op 19 july 2018 is Grietje Westerhof-van Assen yn ‘e  âldens fan 98 jier
ferstoarn. Hja wie it langst lid fan ús krite: op 1 novimber 1951 waard sy mei har
man Pieter lid! Hja wie op 1 oktober 1920 berne yn Grand Rapids USA. Har heit
en mem wienen emigrearre mar binne net lang nei har berte fan ûnwennigens
werom ferhuze nei Nederlân. Grietsje is opgroeid yn Weesp. Nei it ferstjerren fan
har man yn 1990 hat sy de lêste jierren wenne yn Flat Kerkelanden, dêr’t wy ús
kritejûnen holden en noch hâlde. Sadwaande koe Grietsje noch altyd dy jûnen
bywenje. Hja rûn dan achter har rollator troch de gongen nei de seal en wie altyd
as ien fan de earsten yn ‘e seal.  Op har fêste plakje neist it paad. Ek al fielde se
har somtiden net sa bêst, in kritejûn woe hja net misse.
Op 24 july hawwe wy ôfskied fan har nommen yn de aula fan it krematoarium yn
Hilversum. Wy sille har grif wol misse op dat plakje neist it paad en winskje de
bern, bernsbern en bernsbernsbern noch in protte sterkte ta.

Op 25 jannewaris 2018 is Riet van der Meer-Pol yn ‘e âldens fan hast 79 jier nei
in slimme sykte ferstoarn. Al wie hja gjin lid fan ‘e krite, hja stie wol achter ús
warber lid Theo van der Meer, dy’t û.o. altyd wer soarget foar it yninoar setten
fan De Tille. Wy winskje him, de bern en bernsbern noch in soad sterkte ta.

Ien fan ús leden liet witte dat op 11 jannewaris 2018 Bernardina Blauwendraat-
Ehlhardt yn ‘e âldens fan 87 jier stoarn is. Hja wie sûnt jannewaris 1991 lid fan ús
krite. Wy winskje har man, bern, beppesizzers en oerbeppesizzers in protte
sterkte ta.
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It bestjoer
nûget jimme út op

Freed, 19 oktober 2018
yn de Brasserie

fan
“Nieuw Kerkelanden”

Franciscusweg 137
1216 SB Hilversum

Begjin 20:00 oere

Mindert Wijnstra Joop de Jong
ferhaleferteller                                                                muzikant

Mindert Wijnstra bringt in ûnderhâldend programma mei folksferhalen. In grut
part fan dizze ferhalen spylje yn Fryslân. Wijnstra is goed op ‘e hichte fan
lokaasje-ferhalen. Yn it programma nimt hy de oanwêzigen ‘yn gedachten’ mei
nei bekende en minder bekende plakken yn Fryslân. Troch de spannende wize
fan fertellen sil it de measten gjin muoite kostje om mei op reis te gean. De
ferhalen geane oer de swakheden fan minsken, mar ek oer de dommens, de
leafde. Ferhalen oer dûmny’s, pastoars, boeren, skippers, ensfh. Ek de natuer
komt oan bod. Wijnstra fertelt ferhalen oer de hûn, oer fûgels en fisken, oer de
iik en it reid, oer natuerlike en boppenatuerlike saken. Koartsein : In jûn mei in
grut ferskaat oan spannende ferhalen.
Joop de Jong sjongt en bespilet tusken de ferhalen troch as in master syn
akkordeon. As akkordeonist makket hy ek diel út fan “Wiltsje fan Peazens”. En
wa ‘t op ús kritejûn yn novimber 2014 wie, sil grif noch wol witte hoe ‘t hy mei
Hylke Tromp op ‘e fioele en Jan Willem Bleijswijk op ‘e gitaar de seal doe op ‘e
kop sette!

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

Wolle jo wis wêze dat der noch iterij te keap is, skilje dan even nei 035-6218626
Tagongspriis:   Leden €  5,00

Net-leden €  10,00
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Us oare kritejûnen yn it winterskoft 2018-2019

Sneon 1 desimber 2018
Folkert Wesseling en Adri de Boer mei “De waarmte fan desimber”

Freed  4 jannewaris 2019
Algemiene ledegearkomste mei foarôfgeand nijjierjen en in miel stamppot

Sneon 16 of 23 febrewaris 2019
Toaniel

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

-.-

Op dizze jûnen binne jimme wolkom yn de Brasserie óf de Grutte Seal fan

�
Nieuw Kerkelanden
Franciscusweg 137
1216 SB Hilversum

Fansels soe it ús ek tige goed dwaan as jimme de ynlage (kontribúsje)
foar it kommende winterskoft sa gau mooglik 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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Moetings- en Ynspiraasjemiddei
17 novimber 2018

Bêste minsken,
Op 17 novimber 2018 sil wer de jierlikse Moetings- en Ynspiraasjemiddei
hâlden wurde. Dizze middei stiet yn it ramt fan taal, toaniel en kultuer.
It Frysk Boun om Utens (it Boun) is der grutsk op dat dizze middei noch
hieltyd hâlden wurde kin, Oandacht foar de Fryske kultuer, taal en
toanielspyljen is tige wichtich en moat as it efkes kin, wol trochgean.

Dêrom nûget it Boun jimme allegearre út en meitsje dizze middei (en
faaks ek it jûnsprogramma) mei.

It fynt plak yn Hurderwyk, yn it MFS ‘de Kiekmure’,
Tesselschadelaan 1

It programma sjocht der as ûndersteand út:

 Fanôf 12.30 oere: de ynrin mei kofje, tee en oranjekoeke.

 13.00 - 15.00 oere: ‘It is mei sizzen net te dwaan’, in lêzing fan Pier
Bergsma.
Hy besiket in oersjoch te jaan fan de hjoeddeiske sitewaasje fan de
Fryske taal. Fan de iene kant hat it der nea sa goed foarstien: mei de
wetlike ferankering is neat mis. Mar wa’t op de boartersplakken fan ús
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basisskoallen omrint, heart wat langer wat mear Nederlânsk. Dit komt sa
net goed en is dit noch te kearen.

 17.45 - 19.00 oere: Foar de minsken dy’t bliuwe foar it jûnsprogramma
(de toanieljûn, organisearre troch de krite Hurderwyk) in stamppotbuffet,
mei boerekoal, hutspot en suerkoal mei fansels spekjes, woarst en fleis.
De kosten hjirfan binne € 15.- de man/frou.

 19.00 oere: ynrin foar it jûnsprogramma

 19.30 oere: it toanielselskip ‘Pro Rege’ fan Holwerd, mei it stik
‘In frou fan fiif miljoen’.

Om te witten wêr’t wy oan ta binne, wol it Boun graach jimme opjefte foar
1 novimber by de skriuwer fan it Boun: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl

Graach oanjaan as jo de middei én it jûnsprogramma folgje wolle of allinne de
middei of de jûn en as jo dan mei-ite wolle of net.

De middei sels kostet neat. De kofje, tee en oranjekoeke nimt it Boun foar syn
rekken. It iten kostet € 15,- de man/frou en it jûnsprogramma kostet € 5,- foar
kriteleden en € 10,- foar minsken dy’t dat net binne.

 15.00 - 15.30 oere: skoft mei kofje en tee

 15.30 - 17.30 oere: Lêzing oer it libben en it wurk fan Joost
Halbertsma, troch de skriuwster Alpita de Jong, mei in ynlieding fan Eddy
van der Noord (fan útjouwerij Louise fan Grou).

 17.30 - 17.45 oere: Ofsluting fan de middei troch Jan Bijkerk, foarsitter
fan it Boun.
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SELSKIP FRYSLAN TE UTERT EN SELSKIP MEI INOAR TE ZEIST
yn gearwurking mei de Protestants Christelijke Ouderen Bond yn Houten

IT LEMSTER MANNENKOOR

komt nei Houten

It Lemster Mannenkoor is it bekendste koar fan Fryslân.
It hat sa’n 120 leden en stiet ûnder de lieding fan de bekende dirigint Feike van
Tuinen en de muzikale begelieder Dirk Norbruis.
Se bringe in repertoire mei grutte fariaasje, favorite koarstikken út de hiele
wrâld, mar fansels ek bekende Fryske ferskes. Se komme op yn Frysk kostúm.

Mis dit prachtige konsert net!

Datum: Sneon 27 oktober 2018
Plak: Opstandingskerk, Het Kant 1, 3995 DZ Houten
Hoe let: 19.30 oere
Ynlis (ynkl. 1 konsumpsje):

Foarferkeap € 12,50 (o/m 15 okt.)
Bank: NL05 INGB 0000 1940 27 t.n.v. Selskip

Fryslân
Oan de seal € 15,00

Ynformaasje: Pietie Westdijk 030-2318224
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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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