Fryske krite
“Meiinoar Ien”
Hurderwyk e.o.

Nunspeet

Putten

Hurderwyk

Ermelo

Séwolde
Skriuwersadres: Beemdweg 29
3852 XC Ermelo
e-mail: kcvanderbeek@gmail.com

Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.
Jiergong 37 – nr. 3

•

Jagerserf 30

•

3851 SM ERMELO

•

Till. 0341 – 56 28 24

•

www.vanpanhuisbouw.nl

Goeie namme – rûnom!
In beslút nimme om in wenhûs, túnhûs, skuorre of
bedriuwspand nij-, oan- of te ferbouwen dogge jo net sa mar
efkes. Meastal giet der in lang skoft fan hiftsje, skiftsje en …
rekkenje oan foarôf. Logysk, want it giet faak om in protte jild.
Van Panhuis Bouw bout sekuer elk bouwurk, grut of lyts.

Us klanten fine ús :
deeglik, fleksibel, solide en betrouber.

GARANDEARRE KWALITEIT
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Fan de foarsitter:
Jier út - jier yn.
We sitte no al wer yn de koartste dagen fan ‘t jier en dat betsjut: werom sjen en ek foarút
- wat jo/wy takomme jier dwaan sille. Miskien wol mei útdagende saken. Mar foar in soad
minsken is werom sjen oer 2017 swier en dreech yn ferbân mei wat se sels meimakke
hawwe, mei nammen op it persoanlike mêd. Ik hoop dat de neisten dêrby ta stipe wêze
kinne. Dat hawwe wy as bestjoer ek altyd besocht te dwaan troch in kaart en op bysûndere
mominten der by te wêzen.
Wat de Krite oanbelanget sitte we no yn in ‘draaiend’ skoft (fan july oant en mei juny).
Mar wy wolle aansten yn jannewaris, de 6de, mei inoar werom sjen op it ôfrûne skoft.
(Sjoch hjirta de stikken yn dit kriteblêd.) Tagelyk wolle wy dan inoar in goed 2018
tawinskje. Fansels freegje wy jimme om ideeën oan te rikken foar it silen en farren fan de
Krite en hoe de 4 kritejûnen yn te klaaien. Hoe’t soks ynklaaid wurde kin hinget ôf fan
bygelyks de seal; de oan te lûken artysten en selskippen; de kosten; ynhâld fan it
programma. Nettsjinsteande al dizze punten tinke wy dat it ús slagge is om jimme in goed
en nijsgjirrich programma te bieden.
Wat de gearstalling fan it bestjoer oanbelanget, no’t ik dit skriuw, binne wy noch dwaande
mei it sykjen nei in geskikt kandidaat bestjoerslid dy’t de funksje fan ponghâlder oernimme
wol. We hawwe al ferskillende leden sprutsen en frege mar dat is oant no ta sûnder
risseltaat. De kar fan it bestjoer giet út nei in kandidaat dy’t net yn Ermelo en/of Hurderwyk
wennet: wy moatte wol wat oan sprieding oer de Krite dwaan fansels.
Mar as it net oars kin, dan ……..
It soe goed wêze as 6 jannewaris mei de Nijjiersgearkomste de nije ponghâlder troch
jimme/leden ferkeazen wurde kin. Dan kin hy/sy sich mei de ponghâlder fan no ynwerke.
Wa’t 3 febrewaris 2018 nei Hurderwyk komme is op it stuit noch net bekend: ‘De Lytse
Kommeedzje” fan Drachten waard ferwachte, mar troch in misferstân yn de
kommunikaasje is by de oerdracht fan de iene nei de oare kontaktpersoan yn Drachten it
optreden yn Hurderwyk op 3 febrewaris 2018 net meinaam. In pear spilers binne dan op
fakânsje. Fierderop lêze jim wat wy dêr no wer foar betocht hawwe…..
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Lanlik is der yn 2018 wol wat nijsgjirrichs te belibjen. Troch’t Ljouwert de kulturele
haadstêd fan Europa is, wurdt troch it Frysk Boun om Utens in Friezedei yn Ljouwert
holden (14 april) op in histoaryske lokaasje: it provinsjehûs yn Ljouwert. De Kommissaris
fan de Kening fan Fryslân, dhr. A. Brok, sil dy dei ynliede. Foar it programma fan dy dei
sjoch fierderop yn dit kriteblêd.
Liket it jimme wat om dy dei mei te meitsjen, jou jimme dan al fêst op – tekenje dan yn op
de list, dy’t mei de Nijjiersgearkomste op tafel leit. Fansels is er it hiele jier yn de provinsje
fan alles te rêden. Sa wurdt dan ek in spesjale Slachtemaraton holden, útsmarre oer 2
dagen, mar dat mei ek yn 1 dei rûn wurde.
Ta beslút: we hope mei inoar in goed 2018 te hawwen foar ús Fryske Krite “Meiinoar Ien”.
Dy begjint mei inoar op sneon 6 jannewaris 2018 yn de Kiekmure. Sjoch hjirta fierderop yn
dit kriteblêd. Wolkom allegear!
Jim foarsitter,
Durk Reitsma.

De doaze foar de DE-punten is der ek wer.
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Tempel -optiek: liggend

Arie Tempel.

Namens Tempel Optometrie & Audiologie,

Tempel Optometrie & Audiologie draagt de Friese gemeenschap op de Veluwe een warm hart toe. Graag staan wij
voor u klaar op het gebied van optometrische oogzorg, brillen, zonnebrillen, lenzen en hoortoestellen. Al meer dan 90
jaar proberen wij onze klanten het beste te bieden op het gebied van oog- en hoorzorg en staan kwaliteit, kennis en
kunde bij ons voorop.
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Dries van den Berg : liggend
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0341-423048

www.steengoed.info

Wy binne der foar jo! Jo ek foar ús?

Steengoed: liggend

Hofkers- en strjitmakkersbedriuw
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Nijjiersgearkomste
sneon 6 jannewaris 2018
Utnoeging
De ynrin is fanôf 15.00 oere

Wy winskje inoar in goed nijjier 2018 ta!

De Algemiene Ledegearkomste is fan 15.30 – 16.00 oere.
Yn de Kiekmure, Tesselschadelaan 1, Hurderwyk
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Kritesaken dy’t oan de oarder komme:
De Wurklist:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Iepening en wolkom
De ferskate ferslaggen fan de skriuwster
Sinteraasje, ferslach fan de ponghâlder
Taljochting fan de rekkenopnimmers
Beneaming rekkenopnimmers
Bestjoersferkiezing
Omfreegjen

Dernei komt Age Veldboom fan Earnewâld; hy fertelt mei fjoer en faasje oer de kultuur
fan it Skûtsjesilen yn Fryslân Hy hat al by ferskate oare kriten oan’t wurd west. Elk pocht
oer syn wize fan fertellen en…..hy nimt syn lûkpûde mei, want hy mei der ek graach fan
sjonge. Wy kinne in noflik optreden yn’e mjitte sjen.

Om 16.45 oere is it tiid foar in drankje, in hapke en it sopbuffet.
Nei it iten komt it Frysk Byldbingo op’e tafel en om 19.30 oere slúte wy of.
De kosten foar dizze middei binne € 10,00 de man/frou. Ofrekkenje by’t
binnenkommen by ús ponghâlder.
Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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Yn de tarieding op dizze Nijjiersgearkomste wol de Kiekmure graach op ‘e tiid witte
foar hoefolle minsken dat buffet opmakke wurde moat.
Wa’t noch net earder ynskreaun hat: graach foar 4 jannewaris opjaan by de skriuwers:
kcvanderbeek@gmail.com of fia de tillefoan: 03412-559343

Bylagen by de Wurklist:
2.

De ferskate ferslaggen

Oantekens fan de ledegearkomste op 7 jannewaris 2017
Warskôging fan it KNMI op 7 jannewaris : kode oranje.
Moarns krije wy al ferskate tillefoantsjes mei de fraach: Giet de nijjiersgearkomst wol
troch? Jawis, wy ha wol faker te krijen mei in winterse útdaging yn jannewaris. En it waar
is noch nea spulbrekker west. No ja, foar ien fan de leden wol, want hy is fallen en kin
spitich genôch net komme.
Dizze middei moetsje 36 Friezen om útens inoar om inoar in goed nijjier te winskjen.
Wurklist:
1.

Iepening en wolkom

Us foarsitter Margje wol de ledegearkomste iepenje en hat fuort en daliks argewaasje mei
de mikrofoan. At dat oerbettere is wurdt elts út namme fan it bestjoer in hertlik wolkom
hjitten. Margje fertelt dat der in protte wurk ferset wurdt om de Friezen om útens inoar
moetsje te litten. Troch dizze ynspannings slagget it om de Fryske Kultuer heech te hâlden.
Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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Ek ús krite stiet der goed foar, ek al nimt it oantal leden ôf en tarre wy wat de sinteraasje
oanbelanget wat yn.
Nei de iepening gean wy oer nei it meiïnoar bepraten fan de kritesaken.
2. Ferslaggen.
2.1
Oantekens fan de ledegearkomste op 07-01-2016: gjin opmerkings, it
ferslach wurdt mei applaus fêststeld.
2.2
Kriteferslach fan de earste helte fan it winterskoft 2016/2017: gjin
opmerkings en ek dit ferslach wurdt, mei dank oan de skriuwster fêststeld.
3. Sinteraasje, ferslach fan de ponghâlder:
Jehannes de Kroon merkt op dat de kosten fan de toanielploegen/ artysten en
de baten fan eltse kritejûn net apart fermeld binne, dat wurdt mist. It bestjoer sil
dit besprekke, dan kin it mooglik wer opnaam wurde.
4. Taljochting fan de rekkenopnimmers:
Fokke Krottje nimt, ek út namme fan Harry Hoekstra, it wurd en hat mar 1
opmerking: de sinteraasje is tige ynoarder. Mei applaus wurdt it bestjoer
desjarzje ferliend en Sieds betanke.
5. Beneamen nije rekkenopnimmers:
Harry Hoekstra bliuwt as kaskommissielid noch in jier de boeken kontrolearjen.
As nij lid fan dizze kommissie wurdt Jan Assies beneamd.
6. Bestjoersferkiezing:
Foarsitter Margje Beijert en ponghâlder Sieds Tilstra binne ôftredend en net
werkiesber. It bestjoer hat 2 kandidaten ree fûn om sitting te nimmen yn it
bestjoer. Dit binne Fokke Zandstra út Hurderwyk en Douwe Stellingwerf fan
Ermelo. As bestjoer binne wy hjir tige wiis mei en de leden jouwe mei applaus
oan dat de kandidaten mei yngong fan it nije winterskoft bestjoerslid binne. De
taakferdieling wurdt binnen it bestjoer besprutsen.
7. Boeketafelnijs:
Andrea Froma stopt mei de boeketafel, dat hat sy yn de rin fan 2016 oanjûn. De
skriuwers wolle de boeken mei nei de kritejûnen nimme, wêrop Jehannes de
Kroon seit dat hy de ferkeap wol op him nimme wol. Dat is goed nijs, sa kin de
boeketafel bliuwe.
8. It kriteblêd, digitaal as in boekje?
Wa’t wol kin it oan Kees van der Beek witte litte wannear men in digitaal kritenijs
tastjoerd ha wol.
9. Omfreegjen:
Neat. Grietsje Assies bedankt it bestjoer foar alle ynspannings en freget hjir in
applaus foar.
Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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Dan is it skoft en tiid foar in twadde bakje kofje.
Dêrnei nimt Joke Zandstra it wurd en fertelt oer de wize wêrop’t de dokumintêre ’Oare
Jo’ ûntstien is. Mear as 65 jier nei dit oangrypende barren kaam der einlik de rûmte om
te efterheljen wat der doe op 17 septimber 1944 bard is yn Bitgummole. Sjoch op Youtube:
“Oare Jo” - https://www.youtube.com/watch?v=K1aLMZS6a9I
Nei de film is elts ûnder de yndruk en is der tiid om wer wat op ferhaal te kommen. Dernei
wurdt der praat en blykt dat it ferneamen nei in ferstoarn broerke of suske folle faker bard
is. By de ien is der mear iepenheid oer west as by de oar. Elts ferhaal is uniek.
Margje betanket Joke mei in waarm tankwurd en in moai bosk blommen, wêrop’t de leden
dat ûnderstreekje mei applaus.
Nei in slokje en in hapke stiet in sopbuffet klear. En dat lit elts him goed smeitsje. Wy slúte
dizze nijiersgearkomst ôf mei 2 rûndes Frysk Byldbingo. Tsjin healwei achten winsket
Margje elts in ‘wol thús’ en oant sjen op de kritejûn fan 18 febrewaris.
Kriteferslach fan it winterskoft 2016/2017:
De nije Kiekmure is hielendal klear as wy as krite yn it nije winterskoft op 22 oktober 2016
foar de earste kear byinoar komme. It is in prachtich gebou wurden, mei in moaie seal
wêr’t wy foar ús kritejûnen tahâlde. Mar wat eins noch wichtiger is, de minsken fan de
Kiekmure binne ek, krekt as oars, like hertlik, sa as wy wend wienen.
Oerdeis hie it FBoU de Kiekmure ek al ôfhierd foar de earste Moetings- en Ynspiraasje dei.
Dizze dei is yn’t plak kaam fan it Kaderwykein dat ien kear yn de twa jier yn Stienwyk
holden waard. Om ek wat foar de leden dy’t e-mailstiper binne fan it Boun bestjutte te
kinnen is dizze dei organisearre. Op de útnoeging wienen rûm 30 minsken ôfkaam. Nei de
kofje mei oranjekoeke kaam dr. A. Riemersma út Ljouwert mei in lêzing oer de posysje fan
de Fryske taal as minderheidstaal yn Europa. Hy koe de oanwêzigen by’t fertellen tige
fêsthâlde. En as gesprekslieder hie der ek de toutjes goed yn hânnen. Nei in noflike moarn
en in goed fersoarge lunsj kamen Jan Arendz en Marijke Geertsma mei in ynlieding oer de
takomst fan it Frysk teater- en toaniellibben. Ek hjir wie wer romte foar petear en fragen.
Fanôf 19.00 oere jûns rûn de seal fol mei leden(65) en gasten(6 + 20 fan oerdeis) fan ús
krite. Sa’n 91 oanwêzigen koenen fan it optreden fan Jan en Marijke genietsje. Jan en
Marijke spilen mei faasje harren ‘Jubileum’, wêr’t sy yn 2034 op werom seagen. Net elk
Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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hie troch dat sy harren eigen libbensferhaal fertelden. Dat libben gie net inkeld oer roazen,
want de ‘show must go on’ hienen sy heech yn it findel stean. Sadwaande wienen wy
tsjûge fan de ferskate situaasjes wer’t sy mei te krijen hân ha. It publyk waard hielendal
meinaam yn de blydskip, it drama en fertriet, mar ek yn de humor. Sa waard der in
ferlotting, krekt as wy as krite ek altiten hâlde, neispyle. Nei ôfrin hie elk dy’t it nûmerke
82 hie in priis won. Dat nûmer wie by it súteljen fan de lotsjes yn’t skoft der fergees by
dien. Sa naam elk in moai jubileumboek fan dit duo mei nei hûs.
Sawol it bestjoer fan it FBoU en ús krite koenen jûns let weromsjen op in tige slagge dei
en jûn.
Op 10 desimber kaam de Rederikerskeamer Halbertsma fan Stiens nei Hurderwyk mei it
toanielstik ‘Ach, in pûntsje mear of minder……’. Mei 14 man/frou kaam dizze toanielploech
nei Hurderwyk. Fia in filmopname kamen wy al yn’e kunde mei de bysûndere en wat
wrâldfrjemde twaling Bertha en Alie Bloem. Tegearre wienen sy yn Stiens oan’e kuier,
werkenbere bylden foar dy leden en gasten dy’t ek wolris yn Stiens omstipt ha. Wat bliek:
de twaling hie in priis wûn en mocht fan it reisburo in wike nei in ôfslank- en
sûnenssintrum. In konsept foar nochal wat alteraasje fansels…… It stik waard mei faasje
spiele en de seal libbe alhiel mei. Want der barde ek fan alles. Mei in fette knypeach nei
de moderne tiid, wêryn úterlik, gewicht, ivige jeugd en mear oerflakkich fertoan sintraal
skine te stean.
Mei 65 leden en gasten hienen wy in moaie jûn. De prizetafel foar de ferlotting seach der
wer geweldich út en in protte minsken namen dan ek in priis mei nei hûs.
Op 7 jannewaris 2017 ha wy ús nijjiers- en ledegearkomst hân. It ferslach hjirfan stiet
foarop oan dit kriteferslach.
Yn febrewaris kamen wy op de 18e byinoar foar in toanieljûn wêr’t de toanielploech fan
de krite Boadegraven it stik ‘Twa-ferstjinners yn Twastriid’ spile. Foar sa’n 65 leden en
gasten waard ús út de doeken dien wat it betsjut om as stel beide wurk te hawwen bûten
de doar. It falt net ta om jûns dan ek noch de taken yn’e húshâlding foar jo rekken te
nimmen. It wie spitich dat it efter yn’e seal net goed te ferstean wie. Foar in diel lei dit oan
guon fan de spilers, mar ek de akoestyk yn de Kiekmure blykt net optimaal te wêzen. De
ferlotting ferrûn poerbêst en ek by de boeketafel waard yn ’t skoft noflik omsneupt. Neist
Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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it keapjen fan twaddehânds boeken is it ek mooglik nijere boeken te lienen. Jehannes de
Kroon hat hjir as nije boekeman it foartou yn naam. It frysk lêzen stiet by him heech yn ’t
findel. Op dizze wize wurdt dit wis en waarachtich stimulearre. De opbringsten binne foar
de krite.
De útsetter fan dit winterskoft wie op 18 maart. ‘Pro Rege’, it toanielselskip fan Holwert,
kaam mei 18 man/frou nei Hurderwyk om it stik ‘Ik wol gjin oare mem’ foar de krite te
spyljen. Wat in geweldige jûn wie dit. Alles kloppe dizze jûn. In prachtich stik, mei in ynhâld
wer’t de fonken fanôf fleagen. Humor, oandwaning en werkennen, de 78 leden en gasten
libben folút mei. Mar wat wolle jo ek at der foar in oername fan in fersekeringsbedriuw
yn’t foar bedongen is dat de nije eigner troud wêze moat. Bram, de haadrolspieler, hat it
hjir mar dreech mei, want hy wennet allinne mei syn dochter Desiree. Ynternet biedt him
de mooglikheid om yn’e kunde te kommen mei Christien, in frommes dat eins net te
fertrouwen is at it om ‘e leafde giet. Dochter Desiree docht dan ek alle war om har kwyt
te reitsjen. Op alle kapriolen waard fanút de seal reagearre, mar elts foel stil doe’t Desiree,
mei de foto fan har earder ferstoarne mem it liet ‘Ik mis je’ fan Maaike Ouboter solo begûn
te sjongen. De oandwaning wie tastber. Yn’t skoft waarden alle 1000 lotsjes ferkocht en
waard der gesellich bypraat by de boeketafel en yn ‘e foyer fan de Kiekmure. Nei it skoft
pakten de spilers it stik wer mei faasje op. It lûd en it ljocht wienen troch de technyske
ploech poerbêst regele. By it applaus gie elk stean om de wurdearring foar dizze moaie
jûn te ûnderstreekjen. Mar de toanielploech sels hie ek tige nocht hân oan it geweldige
publyk. Sy wolle graach nochris wer komme.
Foar it lûken fan de lotsjes op namen wy as krite ôfskie fan ús foarsitter Margje, ponghâlder
Sieds en boekefrou Andrea. Sy waarden beiden mei in liet tasongen, krigen in kadobon en
in moai bosk blommen as wurdearring foar al hun krewearjen foar de krite. Douwe, Fokke
en Jehannes waard in wolkom tasongen. De prizetafel wie oerladen mei allegear moaie
ferrassings en sa koenen in protte leden mei in priis nei hûs ôfsette. Durk slúte as nije
foarsitter de jûn ôf en winske elk in moaie simmer ta.
Wat wie der mear dit jier:
Mei de bestjoeren fan 16 kriten dy’t der bûten Fryslân binne wurdt der alle war dien om
de Fryske taal en kultuer heech te hâlden. Ek al nimt it oantal leden by alle kriten ôf, de
leden dy’t kinne, komme trou nei alle aktiviteiten. Wy as bestjoer binne dêr tige wiis mei.
Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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Tidens de 5 à 6 bestjoersgearkomsten stinne wy oer fan alles en noch wat om de kritejûnen
slagje te litten.
Op 14 maart ha de skriuwers nei de gearkomst fan it kriteoerlis mei de kriten fan midden
Nederlân yn Bussum west. En op 8 april wienen wy as bestjoer oanwêzich by de Algemiene
Gearkomste fan it FBoU yn Lelystêd.
Wannear wy as bestjoer op’e hichte brocht wurde fan blide of fertrietlike
omstannichheden dan jouwe wy dêr altiten oandacht oan. Want wy binne net allinnich
meiinoar ien op’e kritejûnen, no?
It kriteblêd ferskynde 4 kear en 2 kear wie der in struibrief. Fan de sparre DE-punten binne
der priiskes foar de ferlotting kocht.
De ledelist:
Us ledetal sakket, op it ein fan dit jierferslach stean der 108 leden op de ledelist. Wat binne
wy bliid dat der eltse kear safolle leden en gasten nei de kritejûnen komme. Ek foar it nije
winterskoft dogge wy alle war om moaie kritejûnen te organisearjen.
Oant sjen op 6 jannewaris 2018.
Siska van der Beek-Tiersma.
000000000000000

Foar it Jierferslach fan de Ponghâlder sjoch fierderop op side 21
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Tolweg 15
3851 SL Ermelo
0341-565053
www.stvandenbrink.nl

Transportbedrijf St. van den Brink en Zn.

Steven van den Brink : liggend
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Vlees van topkwaliteit!
•
•
•
•

Hollands rundvlees
Uw complete barbecuespecialist
Kant en klare maaltijden uit eigen keuken
Compleet verzorgde catering

Slagerij Uit de Bosch
Vischmarkt 40, 3841 BG HARDERWIJK
Tel. 0341-412398, info@slagerijuitdebosch.nl
Stationsstraat 6, 3851 NH ERMELO
Tel. 0341-410069, info@slagerijuitdebosch.nl

www.slagerijuitdebosch.nl

Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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3.

Sinteraasje - Jierferslach Ponghâlder:

Utjeften:
Omskriuwing
Toanielploegen
Sealhier
Jiergearkomste
Bydrage It Boun om Utens
Ferlotting, prizen, aardichheidsjes
Unkosten/postsegels/kaarten
Bankkosten
Kritenijs en yntree
Jubilea
Bestjoersgearkomste Midden Nederlân
Batich saldo

2016-2017
2.844,76
614,00
509,13
69,00
223,81
112,81
129,26
589,61
197,40

2015-2016
2.503,89
450,00
564,35
69,50
131,48
113,35
143,05
607,16
65,00
48,10

5.289,78

4.695,88

Taljochting toanielploegen:
Arendz/Geertsma
Halbertsma
Boadegraven
Holwert

2016-2017
1.003,06
652,30
419,05
770,35
2,844,76

2015-2016
358,75
694,80
672,54
777,80
2.503,89

Asser Kritetoaniel
Lytse Kommeedzje
Noordenbos&Ko
Sânman en Sikke

Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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Ynkomsten:
Omskriuwing
Kontribúsje
Rinte
Boeketafel
Jiergearkomste bydragen
Yntree
Ferlotting
Advertinsjes
Bingo
Bydrage administraasjekosten
Tekoart eksploitaasje

2016-2017
1.450,00
1,50
71,00
360.00
2.035,00
783,48
275,00
51,50
18,00

2015-2016
1.512,50
12,97
55,00
403,00
1.445,00
718,00
175,00

244,30
5.289,78

373,41
4.695,88

1,00

Taljochting Yntree:
besikers

Arendz/Geertsma
Halbertsma
Boadegraven
Holwert

91
65
62
78

20162017
940,00
350,00
325,00
420,00
2.035,00

20152016
420,00
390,00
345,00
290,00
1.445,00

besikers

Assen
Drachten
Noordenbos
Sânman

78
73
65
54

Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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Jierrekken 2016 – 2017:

Kasjild
ABN-AMRO
Spaarrekken
Totaal
Foarút ynbard
Krediteuren
Eigen kapitaal
Totaal

1-7-2014
111,53
269,86
2.324,97
2.706,36

1-7-2015
220,08
994,81
1.639,63
2.854,52

1-7-2016
177,73
700,04
1.645,84
2.523,61

1-4-2017

25,00

37,50

80,00

2.681,36
2.706,36

2.817,02
2.854,52

2.443,61
2.523,61

12,50
84,75
2.199,31
2.296,56

796,56
1.500,00
2.296,56

De ponghâlder, Sieds Tilstra
4.

De Kaskommissy: ferslach

Kaskommissy,

Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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Olympia : liggend

Strandboulevard Oost 12
3841 AB Hurderwyk
Reservearje: 0341 – 750786
e-mail: info@grieks.nu
webside: www.grieks.nu

Gryksk restaurant Olympia

Wy binne bliid mei jim kommen nei ús sfearfol en húslik restaurant achter de stedsmuorre oan de bûlevaar.
Priuw de sinne yn ús autentyk Grykske gerjochten. Alles wurdt yn eigen keuken ambachtlik en mei farske
produkten tared.
Genietsje en priuw it ferskil!
Sjefkok Christos Nikolopoulos en gastfrou Sietske Rinsema
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Feenstra : liggend
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Utnûging
Sneon 3 febrewaris 2018
Kritejûn
Yn de Kiekmure – Hurderwyk

It muoit ús tige, mar troch de oergong fan de iene nei de oare
skriuwer/kontaktpersoan fan it toanielselskip ‘De Lytse Kommeedzje’ fan
Drachten is der wat misgien…
Mei de âld kontaktpersoan wie de ôfspraak foar 3 febrewaris 2018 fêstlein; sy soenen
komme mei de kommeedzje “Neat is wat it liket”.
It docht no bliken, dat sy mei in hiel oar stik op ‘e planken stean:
“Bungalow 847” – dat is op ‘em sels gjin probleem, mar yn de tarieding op dy 3 e
febrewaris blykt, dat twa toanielspilers op fakânsje binne…
Yn de administraasje fan de Lytse kommeedzje stie 3 febrewaris 2018 noch ‘leech’…..
Jim krije yn jannewaris noch in ezelsbrechje – struibrief mei ynfo oer wa’t no 3
febrewaris nei Hurderwyk komme. Wy dogge ús bêst om mei wat moais te kommen….

Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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Fan it Frysk Boun om Utens:
PROGRAMMA fan 94ste ALGEMIENE GEARKOMSTE en FRIEZEDEI
yn de Kommisjeseal fan it Provinsjehûs yn Ljouwert
op 14 april 2018
94 ste ALGEMIENE GEARKOMSTE
10.00 Ynrin mei kofje, tee en oranjekoeke
10.30 Iepenjen AG en sjongen Frysk Folksliet
10.40 Wurklist AG trochrinne
12.00 Sluten AG
12.00 Lunsj yn it restaurant fan it Provinsjehûs
FRIEZEDEI 2018 yn de KOMMISJESEAL fan it PROVINSJEHUS
12:30 Ynrin dielnimmers Friezedei mei tee of kofje
12.55 Mienskiplik koar nimt har plak yn
13.00 Iepenje Friezedei troch foarsitter Frysk Boun, Jan Bijkerk
13.10 Mienskiplik koar sjongt it Frysk Folksliet en twa ferskes
13.25 Taspraak Kommissaris fan de Kening, de hear A. Brok

13.45 Mienskiplik koar sjongt trije ferskes
14:05 Seal klearmeitsje foar Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga.
14:15 Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga fan HympHamp mei in koarte foarstelling mei
sketskes en sang oer 95 jier FBoU (op nei de 100!), de Friezen om Utens en de Kulturele
Haadsted 2018 deryn ferwurke, ôfwiksele mei de types of sankjes dy't sy al yn harren
Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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repertoire spylje.

15:30 Skoft mei tee, kofje of fris mei oranjekoeke
15.45 1. Stêdsrûnrit of ......
2. Rûnlieding Blokhúspoarte ‘Ontmasker de geheimen van de Blokhuispoort’ of ....
3. Film mei foto’s fanôf 2005 fan eveneminten fan it Boun, te besjen yn it
Provinsjehûs
17:00 Formeel ofslute fan de Friezedei
17.05 Mienskiplik koar sjongt ta beslút trije ferskes
17:20 Gesellich ôfslute mei in feestlik hapke en in drankje
18:00 Ein fan ‘e dei
As Fryske krite “Meiinoar Ien” fan Hurderwyk en omkriten wolle wy graach ek witte wa’t
14 april nei Ljouwert gean wol. As meardere kriteleden der foar fiele, dan kinne wy
mooglik mei it ferfier nei Ljouwert wat regelje. Jou dêrom op de kommende
Nijjiersgearkomste en/of de oare kritejûnen fan 3 febrewaris en 17 maart 2018 op de
ynskriuwlist oan dat jimme graach dêrhinne wolle.
Fia de mail oanmelde kin fansels ek: savanderbeek@gmail.com
Yn it kriteblêd fan desimber stie wiidweidige ynfo oer ûnder oaren de kosten foar dy dei
en hoe’t jimme ynskriuwe kinne by it Boun.
Fierders stiet op de webside fan It Frysk Boun om Utens in soad ynformaasje, dy’t de
muoite wurdich is om ris te besjen : www.fryskbutenfryslan.frl – klik op ===== Friezedei
op 14 april 2018 =====
Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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Industrieweg 9
3846 BB Harderwijk
T. 0341 262626
E. info@syntax-infra.nl

Redaksjeadres: email kcvanderbeek@gmail.com
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Service Partner Interdio

Nassaulaan 8
3843 DC, Harderwijk
Tel : 0341 - 434333

Service partner Interdio : staand
Wasmachines,
Wasdrogers,
Koelkasten,

Vaatwasser,
LED TV`s
Stofzuigers,
VOOR AL UW
Magnetrons,
INBOUWAPPARATEN HET JUISTE ADRES.

www.interdio.nl

Verkoop, reparatie, installatie en onderhoud.

239,-

BOSCH BGL8440
650 Watt, zuigkrachtregeling,
15 m Actieradius, sterke textielslang,
Hygiene Filter, Kierenmondstuk,
Meubelborstel, Telescoopbuis,
Energieklasse A

349,-

999,BOSCH SMV68IX01N

inbouw vaatwasser

Eco Silence 42db
VarioFlex-korven,infolight
Startuitstel,Resttijdaanduiding,
aqua-Sensor, 5 Spoelprogr.
Zeoliet technologie
899,Energielabel A++

AEG T65289NAC

Wamtepompdroger

LIEBHERR 1810-21

Energieklasse: A+
850x601x628 cm (HxBxD)
Netto Inhoud: 161 l
Geluidsniveau: 40 dB

BOSCH CMG636NS2
inbouw Combimagnetron
TFT Touch Display, 45 l. Inhoud,
4D Hetelucht systeem, eenvoudige
reiniging,automatische 12
verschillende verwarmings
temperatuur, led verlichting.
Inbwm (hxbxd) 450-455 x 560

BOSCH TES50221RW
Espressomachine

capaciteit 8kg
Display met resttijdindicatie
Geluidsniveau 64dB
Energielabel B

499,-

49,PHILIPS Gc4410

Stoomstrijkijzer
Steamglide strijkzool
2.400W. 350 ml reservoir,
Anti-kalksys. 2,5 m. Snoer.

AEG L76479 wasmachine

599,Koffie volautomaat,
melkopschuimerpro
LCD tekstdisplay,
2 draaiknoppen
15 bar Pompdruk,
1,7l. Waterreservoir,

De allerbeste service, ook na de garantieperiode
Groter assortiment, ruime parkeergelegenheid
bezorgen vanaf 5 van grote artikelen
Vandaag gekocht, meestal de zelfde dag bezorgd !

499,-

Wasmachine, 7kg
1400rpm, restijdindicatie
Stil, zuinig ,Protex trom.,
Met AquaControl
Energielabel A+++

OP = OP

Prijzen geldig zolang voorraad is. Prijs en model wijzigingen voorbehouden

AEG - ATAG - BEKO - BOSCH - ETNA - MIELE - TEFAL - SAMSUNG - SONY - PHILIPS - ZANUSSI - WHIRLPOOL
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Gearstalling fan it bestjoer 2017 - 2018
foarsitter:

dhr. D. Reitsma
Fagotdreef 71

tillef. 0341 - 427531
3845 DG Hurderwyk

skriuwers:

dhr. en mefr. K. en S. van der Beek
Beemdweg 29

tillef. 0341 - 559343
3852 XC Ermelo

ponghâlder:

dhr. D. Stellingwerf
Weddehoenlaan 3
bankrekkennûmer: NL21ABNA0608552186 - o.n.f.
Fryske Krite “Meiinoar Ien” Hurderwyk e.o.

tillef. 06 - 50126108
7471 ME Goor

lid algemien:

dhr. K. Holwerda
Luttekenstraat 15

tillef. 0525 - 684345
8081 XL Elburg

lid algemien:

dhr. F. Zandstra
Groevenbekerhout 17

tillef. 0341 - 415861
3845 EK Hurderwyk

---------------------------------------------------------------------------------boekeman:
Jehannes de Kroon
tillef. 0341 - 558610
Veluws Hof 15
3852 JL Ermelo

-----------------------------------------------------------------

webside: www.fryskbutenfryslan.frl
e-mail: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
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