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Holtenbroek frou H. Osinga Reggelaan 55 038 4549429 
Stadshagen hear J. Scheper   Zwaardvegerstraat 41  038 4653368 
Westenholte en Spoolde 
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US JÛN OP SNEON 3 FEBREWARIS IS YN HET ANKER YN ZWOLLE – WESTENHOLTE !!!  
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KRYSTMIEL 2017  
 
Yn maart 2008 koene ús leden 
harren útsprekke oft se in 
krystmiel al of net in goed idee 
fûnen foar in jûn fan ús selskip. 
Fan de 265 leden kamen 19 
reaksjes; 12 seagen it wol 
sitten en foar 7 hoegde it net.  
 
As mar 4½% fan de leden 

posityf is, soe men ferwachtsje dat it net troch giet. Mar men kin ek 
redenearje, dat 63% fan de leden dy’t reagearre hawwe in krystmiel wol 
sitten sjocht. Dat joech yn ‘e ledegearkomste op 18 april 2008 ek de 
trochslach. Yn desimber 2008 soe der in krystdiner hâlden wurde, sa waard 
besletten.  
 
Op sneontejûn 13 desimber 2008 sieten 86 leden yn Urbana oan it earste 
krystmiel yn ‘e histoarje fan ús selskip. De muzikale omlisting waard 
fersoarge troch ‘Sânman en Sikke’. En dat earste krystmiel wie fuortdaliks 
in boppeslach. It smakke letterlik en figuerlik nei mear.  
 
Oan de suksesformule fan 2008 is yn ‘e rin fan ‘e jierren dan ek net folle 
feroare. We binne fan ‘e sneon- nei de freedtejûn ferhuze, we begjinne wat 
betider om it ek wat earder ôfslute te kinnen en leden dy’t allinne binne, 
kinne in gast meinimme.  
 
Freed 15 desimber 2017 waard yn Urbana it 10e krystmiel op rige hâlden. 
66 leden mei 7 gasten hiene harren hjirfoar opjûn. It wie spitich dat 2 leden 
fanwegen sykte ôfheakje moasten. Dy 66 leden foarmje 47% fan de 140 
leden dy’t ús selskip hat. De 86 fan 2008 foarmen 32% fan de 265 leden 
dy’t der doe wiene. Ut dizze sifers kinne yn elts gefal 2 konklúzjes lutsen 
wurden: 

1. It krystmiel is yn ‘e rin fan ‘e jierren populêrder wurden. Fan 32% 
nei 47% is hast 50% mear.  

2. Yn 10 jier is it ledetal mei 125 ôfnaam. Dat is 12½ yn’t jier. As it sa 
trochgiet, dan … folje sels mar yn.  

 
(ferfolch op side 3) 
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Dêrnei is der rom tiid foar ferdivedaasje.  
➢ In rûnlieding yn de Blokhúspoarte, de eardere finzenis yn Ljouwert 

en/of …  
➢ In rûnrit troch Ljouwert mei in toeristetreintsje, mar ek …  
➢ In trochrinnende dia-presintaasje oer de skiednis fan Friezedagen 

fan it Boun 
stean op it programma.  
 
As kers op ‘e taart wurde de dielnimmers fermakke troch Jelmar Hoekstra 
en Fokke Plantinga – better bekend as HYMPHAMP – en twa muzikanten.  
 
Foar dizze gelegenheid komme de sjongkoaren fan Boadegraven, 
Lelystêd, Swol en Twente ek nei Ljouwert om foar eltsenien te sjongen.  
 
Foar neat giet de sinne op … en dus freget it Boun in bydrage yn de kosten.  

➢ Wa’t de hiele dei komt en mei-ite wol, moat € 30.-- betelje.  
➢ Wa’t allinnich de middeis komt mar earst mei-ite wol, betellet ek  

€ 30.--.  
➢ Wa’t allinnich de middeis komt en NET mei-yt, betellet € 17,50.    

It jild moat oermakke wurde nei de ponghâlder fan it Frysk Boun om Utens 
te Hoarn op IBAN-rekkennûmer: NL94 INGB0 0003 200 77 m.f.f.: 

o AG / Friezedei 2018 
o Namme(n)  
o Krite   
Wêr’t men oan meidwaan wol: 
o AG  
o Middeisiten 
o Allinnich middeis Friezedei  
o Blokhúspoarte 
o Treintsje  
o Lid sjongkoar  

 
Opjefte moat foar 12 maart 2018.  
 
As it jild op’e rekken fan it Boun stiet, dan lizze dy dei by de yngong de 
tagongskaart, it programmaboekje en konsumpsjebonnen klear.  
 
Wa’t noch fragen hat, kin kontakt opnimme mei Kees van der Beek, de 
skriuwer fan it Frysk Boun om Utens: skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl  
Mear ynformaasje op de webside fan it Boun:  www.fryskbutenfryslan.frl  
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sneon 14 april 2018 
Provinsjehûs Ljouwert 

 
 
 
 
 
                                

 

 
Om de fiif jier organisearret it Frysk Boun om Utens in Friezedei. Oant no ta 
barde dat meastal yn gearwurking mei ien fan de kriten om utens. In soad 
fan ús leden kinne harren grif de Friezedei yn de Buitensociëteit yn Swol 
noch wol tebinnenbringe.  
 
Op sneon 14 april 2018 wurdt de Friezedei yn Ljouwert hâlden, omdat 
Ljouwert-Fryslân yn 2018 kulturele haadstêd fan Europa is.  
 
Earst wurdt fan 10.30 oant 12.00 oere de Algemiene Gearkomste fan it 
Boun hâlden. Kriteleden binne fan 10.00 oere ôf wolkom. Kofje en 
oranjekoeke stean klear.   
 
Om 12.00 oere is it tiid foar it middeisiten yn it restaurant fan it 
provinsjehûs.  
 
Om 13.00  oere wurdt de Friezedei iepene troch de foarsitter Jan Bijkerk. 
Nei it sjongen fan it Frysk folksliet en inkelde oare Fryske ferskes krijt de 
Kommissaris fan de Kening yn Fryslân Arno Brok it wurd.  
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(ferfolch fan side 2) 

Mar by it krystmiel bekroade nimmen him om dat lêste. En dat is ek mar 
goed. Want sa’n jûn komt men om lekker te iten en te drinken, gesellich 
mei-elkoar te praten en te laitsjen en nei moaie krystlieten te harkjen. 
 
En wa’t gelok hat, kin ek noch in pryske út ‘e lotterij mei nei hûs nimme. 
Koartsein, genietsje fan in noflike en sfearfolle jûn. Dêr hat in minske út en 
troch ferlet fan. Dat die dizze jûn ek wol bliken. In goed oere fan te foaren 
wiene de earste ‘gasten’ al oanwêzich. Guon hiene foar dizze jûn spesjaal 
de krystpronk oanlutsen. Wylst oaren harren mear thús fiele yn in ‘casual 
outfit’. Dy iere fûgels hiene earst rêstich tiid om lotjes te keapjen, in gaadlik 
plak te sykjen en efkes mei de tafelgenoaten by te praten.  
 

Nei’t elk tsjin seizen in drankje 
hie, waard eltsenien wolkom 
hjitten; ús leden, gasten fan 
leden, it Damwâldster 
Keamerkoar en it Fokaal 
Ensemble Canzone û.l.f. musikus 
Jaep Meems út Twizelerheide. 
‘Canzone’ is in âlde Italiaanske 
beneaming foar in mearstemmige 
muzikale of songen komposysje. 

Bekender is it Frânske wurd chanson. Mei harren tweintigen wiene se út in 
noarden fan Fryslân mei de bus nei Zwolle kaam. ‘Krekt in skoalreiske’, sa’t 
ien fan harren sei. Tusken de 4 gongen troch songen se moaie Fryske 
krystlieten en Ingelske 
Christmas Carols. De 
minsken harken by wize fan 
sprekken mei iepen mûlen 
en hast sûnder te sykheljen.  
 
En wat kaam der wol net op 
tafel? In pasteitsje, sop mei 
mini-broadsjes, in hearlik 
fleisstoofsel mei alderhande 
griente en in treflik 
neigesetsje. It iene noch 
lekkerder as it oare. 
 
(ferfolch op side 4) 

-3- 
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(ferfolch fan side 3) 

De  krystoertinking gie fan it bekende krystlietsje ‘I saw Mommy kissing 
Santa Claus underneath the mistletoe last night’, fia de Kelten, de Noardske 
mytology, hoe mâl it der bytiden om-en-ta giet yn ‘e wrâld, de berte fan de 
lytse poppe – Jezus – yn in earmoedige stâl yn Bethlehem en it boadskip – 
de opdracht – dy’t hy foar it minskdom hie, nei in brûkme yn it Syrysk-

Otterdokse krystfeest; it oanstekken fan kearsen 
oan it fjoer dat yn it midden fan it skip fan ‘e tsjerke 
baarnt. It fjoer dat symboal stiet foar it ljocht dat de 
hoeders yn ‘e krystnacht seagen. Yn ‘e seal 
baarnde dizze jûn ek in grutte kears, dêr’t hiel wat 
minsken in waksineljochtje oan oanstutsen. Om 
efkes stil te stean en/of oan immen te tinken en sa 
ek symboalysk ljocht en waarmte ôf te strielen op 
har en syn omjouwing en meiminske. Want as it der 
op oan komt, wol elk yn frede en leafde mei-inoar 
libje. Sa wie it 10e krystmiel in jûn, alhiel yn 
krystsfear.  

(JB) 
 

ALD NIJS         

Yn de ‘Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant’ fan 9 febrewaris 
1899 stie in ferslach fan de earste gearkomste fan ‘Friezen hier ter stede in 
het Poolsch Koffiehuis alhier’. ‘Na eenige bespreking werd een Friesch 
Gezelschap geconstitueerd’, sa giet it ferslach fierder. Oan ‘e ein fan ‘e jûn 
fan de 8ste febrewaris 1899 bestie it Frysk Selskip Swol út 17 leden. Op 25 
febrewaris 1899 waard wer in gearkomste hâlden dêr’t de rjochten yn 
fêstlein waarden en hiel lang oer it beteljen fan de ynlage praat waard, dy’t 
fansels net te heech wêze mocht. It selskip hie doe al 70 leden. “It bern is 
der, det meije wy fol blydskip útroppe en nei’t him oansjen lit, scil it net in 
tsjirmer wirde.”, sa begûn de skriuwer it ferslach fan dy gearkomste. Leden 
wiene ferplicht om om bar op de gearkomsten in Fryske foardracht te 
hâlden. Mar rillegau stiene altyd deselden achter in buordsje. It programma 
mocht net al te lang duorje, want oan ‘e ein fan ‘e jûn waard kaartspile. Dan 
barde it wol, dat de lêsten tsjin fjouweren yn ‘e nacht op hûs ta setten. Yn’t 
begjin wie it selskip nei’t skynt in saak fan manlju. Op in bûtengewoane jûn 
mochten se wol in frou meinimme. Der stie net by, dat dit har eigen frou 
wêze moast. Dêr hiene de froulju gau har nocht fan. Yn 1900 stiene de 
earste froulju al mei in foardracht klear. En op in gewoane gearkomste yn 
1901 wiene der ûnder de 30 oanwêzigen 12 froulju.                                (JB) 
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KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN    
 

WINTERSKOFT 2017-2018 
Wannear Krite Wat Wêr 

Tongersdei 
18 jan 2018 

Súdeast 
Drinte 

Nijjiersbesite mei 
stampotbuffet en optredens 
troch eigen leden  

Fan fiif oere ôf yn 
Zaal Wielens  
Noord-Sleen  

20 jan 2018 Meppel Jiergearkomste mei  
Johan van der Zee  

Fermanje Meppel 

SNEON !!! 
3 febr 2018 

Swol Bokwert Kulturele hoofdplaats 
2018 fan Bonne Stienstra mei 
Jan Arendz, Marijke Geertsma 
en Anneke Hondema 

Moetingssintrum  
Het Anker Zwolle  
(Westenholte)  

23 feb 2018 Súdeast 
Drinte 

(Lytse) Teake van der Meer Zaal Wielens  
Noord-Sleen  

16 mrt 2018 Assen Toaniel ? ’t Haolerhoes 
Hooghalen  

SNEON !!! 
17 mrt 2018 

Swol 3e Lustrum Frysk Sjongkoar 
Swol mei it Frysk Sjongkoar 
Lelystêd en Mindert Wijnstra  

De Hoofdhof  
Zwolle (Berkum)   

24 mrt 2018 Meppel Grutte jûn  De Schalle Nijeveen 

8 april 2018 Swol Fryske tsjerketsjinst Windesheim 

11 apr 2018 Swol  Ledegearkomste  Parkzicht Zwolle  

3 nov 2018 Meppel Grutte jûn  De Schalle Nijeveen 

 
SNEON 3 FEBREWARIS 2018  SNEON 17 MAART 2018   

 

 Jubileumkonsert   
 
 

 
 
 
 

      
Het Anker yn Zwolle (Westenholte) De Hoofdhof yn Zwolle (Berkum) 
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de mythe en het meisje 
 
It is al wer goed trije jier lyn, dat Tet 
Rozendal yn Urbana har ferzje fan Mata 
Hari foar ús ta libben brocht. In hiel moaie 
foarstelling dêr ’t de minsken fan ûnder de 
yndruk wiene. Benammen ek trochdat Tet 
de foarstelling sa lyts hâlden hie.  
 
Folle langer is’t lyn, dat Rients Gratama 
silger in grut sjongspul skreau oer dizze 
wrâldferneamde Friezinne út Ljouwert. Op 
2 novimber 1990 hiene wy de 
Buitensociëteit foar dy foarstelling ôfhierd. 
Mei Rients yn de rol fan heit Adam Zelle en 
Froukje Schaaf as syn dochter Margaretha 

Zelle (Mata Hari) hat de foarstelling ús leden hiel 
lang heugd. Guon leden kinne it harren 27 jier letter 
noch tebinnenbringe.  
 
Der binne ek ferskate films oer Mata Hari makke, 
dêr’t wrâldferneamde filmstjerren de haadrol yn 
spylje.  
 
En no stiet yn it Fries Museum de grutste 
tentoanstelling ea oer it libben en de dea fan Mata 

Hari, ûnder de subtitel de mythe en 
het meisje. Want hoewol’t de 
tentoanstelling in prachtich en 
wiidweidich ynsjoch yn har libben 
jout en in hiel soad offisjele 
dokuminten en ferhalen oer har 
libben en har dea te lêzen binne, 
hinget der 100 jier nei har dea noch 
altyd in mythe om Margaretha 
Geertruida Zelle (Ljouwert 7 

augustus 1876 – Vincennes 15 oktober 1917) hinne. Oant en mei 2 april 
2018 is de tentoanstelling yn it Fries Museum te sjen. Sjoch foar 
ynformaasje op www.friesmuseum.nl  

(JB) 
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IT BOKWERD FAN RINK VAN DER VELDE        

 
Rink van der Velde waard berne op 18 juni 
1932 te Ealsum. It grutste part fan syn jeugd 
brocht er yn de Wâlden troch. Nei syn tsjinsttiid 
by de Keninklike Marine waard er joernalist by 
de Nieuwe Dockumer Courant, de Drachster 
Courant, de Fryske edysje fan Het Vrije Volk en 
as lêste by de Friese Koerier en nei de fuzje yn 
1992 by de Leeuwarder Courant, dêr’t er oant 
syn pensjoen ta wurke hat.Op 17 febrewaris 
2001 is Rink van der Velde yn Drachten stoarn 
en njonken de âlde Sint Vitus tsjerke te 
Wetsens is er te hôf brocht.  
 
Yn 1959 debutearre Rink van der Velde as 

skriuwer mei in feuilleton yn it tiidskrift Frysk & Frij. Yn 1960 kaam syn 
earste boek út; De kleine kolonie. Dêrnei folgen noch 25 romans, allegearre 
yn it Frysk en in soad fan syn boeken gean oer de oarloch. De Fûke en 
Feroaring fan lucht binne nei alle gedachten syn boeken dy’t it meast lêzen 
binne. Yn de twadde helte fan de 20ste ieu wie Rink van der Velde de 
Fryske skriuwer dy’t it meast lêzen waard.  
 
Yn ‘e jierren santich en tachtich fan de foarige ieu skreau Rink van der 
Velde de bekende kursyfkes út it fiktive wykblêd Bokwerder Belang fan it 
allike fiktive plak Bokwerd. Dêr wennen alderhande yllústere persoanen dy’t 
yn it doarpshûs Us Thús en yn kafee Bakker by-elkoar kamen om te praten 
oer de tastân yn ‘e wrâld, nije maatskiplike ferskynsels en oer wat der yn 
Fryslân barde. Yn harren eigen taal; it Bokwerders. Dat klinkt as Hollânsk, 
mar it hat in Fryske stavering en in Frysk idioom.  
 
Hoe’t it Bokwerders yn it echt klinkt, kinne jimme hearre op sneon 3 
febrewaris 2018, de jûns om acht oere yn it Moetingssintrum Het Anker yn 
Zwolle (Westenholte). Want yn it ramt fan Ljouwert-Fryslân Kulturele 
Haadstêd hat Bonne Stienstra Bokwert Kulturele Hoofdplaats 2018 
skreaun. In toanielstik dat spile wurdt troch Jan Arendz, Marijke Geertsma 
en Anneke Hondema, trije pommeranten yn de Fryske toanielwrâld.  

(sjoch ek side 9) 

(JB) 
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WIJZEN UIT HET OOSTEN  
 

By it krystmiel yn desimber 2017 ha’k ferteld oer 
ien fan de brûkmen yn it Syrisk Otterdokse 
krystfeest; it baarnen fan in fjoer yn ’t midden fan 
it skip fan de tsjerke. Dat fjoer symbolisearret it 
ljocht dat de hoeders yn ‘e krystnacht seagen. 
Oan dat fjoer stekke de minsken kearsen oan, 
dy’t se fan hûs meinommen hawwe. Dit 
bysûndere brûkme stiet yn it boek “WIJZEN UIT 
HET OOSTEN, UIT ZO VERREN LAND”, 
skreaun troch ús lid Jaap van Slageren. It is by 
him en yn ‘e boekhannel te keap. Mei it krystmiel 
fan 2016 krige ik dat boek fan Jaap, dêr’t ik tige 
wiis mei wie en bin. Ofrûne simmer ha’k it lêzen. 
It giet oer de skiednis, liturgy en ferhalen fan de 

berte fan Kristus yn Oriïntaalsk-Otterdokse tsjerken yn Nederlân; de Syrysk 
Otterdokse tsjerke, de Koptysk-Otterdokse tsjerke, de Eritreesk-Otterdokse 
Tewahedo tsjerke, de Armeensk-Apostolyske tsjerke en de Persyske Kores 
stjerke. Stik foar stik hiel nijsgjirrige saken dy’t op in tige lêsbere wize 
beskreaun wurde. Dizze tsjerken binne hjir ûntstien, trochdat yn ‘e rin fan ‘e 
jierren in protte bûtenlânske kristenen as gastarbeiders, migranten en 
flechtlingen nei Nederlân kommen binne. Se organisearren yn ferskillende 
grutte en lytsere stêden yn Nederlân eigen gearkomsten en stichten ek 
eigen tsjerken. Sa is bygelyks yn Almelo in Armeensk-Apostolyske tsjerke 
en in Eritreesk-Otterdokse tsjerke yn Rotterdam. En yn Fryslân hawwe wy 
yn Himmelum (Gasterlân) it Russysk-Otterdokse kleaster fan de Hillige 
Nicolaas fan Myra, mar oft dat ek ta de oriïntaalsk-otterdokse tsjerken 
heard, doar ik net te sizzen. Ik wol der alllinne mar mei sizze, dat we 
lytse(re) fan oarsprong bûtenlânske tsjerkemienskippen net allinne yn 
grutte(re) stêden fine, mar ek yn in lyts doarp as Himmelum. “Wijzen uit het 
oosten …” is net it ienige boek, dat Jaap van Slageren skreaun hat. Fan 
syn hân binne ek de boeken “Joodse invloed in Afrika” en “De 
thomaschristenen van India”. In lytse 2.000 jier lyn gie de apostel Thomas 
(de twifelder) yn it súdwesten fan Yndia (Kerala) oan lân om dêr it 
evangeelje te ferkundigjen en no wenje der sa’n 2 miljoen kristenen.  
 
Wa’t nijsgjrrich wurden is, kin kontakt mei de skriuwer opnimme; 
jvanslageren@hetnet.nl      

                      (JB) 
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FOLKSHEGESKOALLE SCHYLGERALAN     
 
Fan âlds is de Folkshegeskoalle in 
sintrum fan moetsjen, besinnen en 
kultuer. Neist in edukatyf 
programma, biedt de 
Folkshegeskoalle in perfekte 
akkommodaasje foar in 
skoalreiske, famylje- of 
bedriuwsútstapke of gewoan in 
noflike fakânsje. Deunby it 
Noardseestrân en Wrâlderfguod it 
Waadseegebiet leit de Folkshegeskoalle op in sintraal plak op Skylge, yn 
de Hoarnske bosk. De akkommodaasje is boud op de fûneminten fan de 
Atlantic Wall. De bunkers út de Twadde Wrâldoarloch hawwe no in funksje 
as sliepseal of ytseal. Tritich jier lyn is ‘de Brêge’ (foto) der by boud.  
Yn 2018 is der wer in grut ferskaat oan alderhande kursussen: skilderjen, 
byldhouwe, mandela tekenje, dûnsje, sjonge, skriuwe, Fryske taal, 
besinning lykas yoga, meditaasje, mindfulness en Zen, natoertochten, 
ensafuorthinne.  
Wa’t mear witte wol oer de kursussen en oare ferbliuwsmooglikheden op de 
Folkshegeskoalle Schylgeralân kin terjochte op webside 
www.folkshegeskoalle.frl  

(JB)  
 

De fideoklip fan it offisjele Kulturele-Haadstêdliet ‘Seis 
oere Thús’ is sûnt koart te beharkjen. De fideo fan it liet 
fan Nynke Laverman stiet al online.  
Laverman skreau it liet mei Sytze Pruiksma yn opdracht 
fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 
en sil it op 27 jannewaris as beslút fan de offisjele 

iepening live útfiere. De fideoklip makke se yn gearwurking mei 
filmproduksjehûs Artisan Creatives út Ljouwert. De haadrol yn de klip is foar 
de krekt njoggenjierrige Rogier van Dixhoorn, dy’t syn rol, neffens Nynke 
Laverman, “mei faasje spilet. Hy blykt in ras-akteur!”  
 
Oernaam fan  
www.itnijs.frl  
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KULTURELE HAADSTED LJOUWERT-FRYSLAN 2018 

 
 
 
 
 
 

Yn it foarige krantsje stie it ien en oar oer de oanrin nei Leeuwarden-
Fryslân 2018 as Kulturele Haadstêd fan Europa en oer ien ûnderdiel út it 
wiidweidige programma fan aktiviteiten en eveneminten – Under de toer – 
dat yn ‘e rin fan 2018 op 32 plakken yn Fryslân plak fine sil.  
 
It iepeningswykein fan dit unike barren is op freed 26 en sneon 27 
jannewaris 2018.  
 
Wannear is de iepen mienskip (it tema fan LF-218) eins slagge? Dy fraach 
stelde Tryater oan elk dy’t meitinke woe. It antwurd?  “As it slagget om echt 
nei-elkoar te harkjen.” 
 
Dat harkjen begjint op freedtemiddei om 12.00 oere, as alle bern út Fryslân 
mei-elkoar sjonge. En it giet troch oant freedtejûn. Dan sette alle musea en 
ynwenners yn Fryslân, fan Skiermûntseach oant Aldemardum en fan Surch 
oant Appelskea, de doarren iepen om elk dy’t harkje wol it ferhaal te 
fertellen dat se graach foar de takomst bewarre hawwe wolle en wêrom. 
Spannende ferhalen, oandwaanlike ferhalen, ferhalen út it ferline en hiel 
gewoane ferhalen. Want earst as we goed nei-elkoar harkje, binne we echt 
iepen.  
 
Op sneon is Ljouwert in klopjend, brûzjend en siedend  hert fan de 
aktiviteiten. Amateur- en beropsartysten (akteurs, dûnsers, musisy) folje de 
pleinen mei teater, dûns, sang en muzyk. Troch muzyk en projeksjes binne 
de pleinen mei-elkoar ferbûn. Men harket, sjocht en belibbet it as ûnderdiel 
fan it gehiel.  
 
 Op webside www.friesland.nl/nl-culturele-hoofdstad stiet it folsleine 
programma. It wurdt, sa’t de eardere Kommissaris fan de Kening(inne) yn 
Fryslân, Hans Wiegel, it nei de alvestêdetocht fan 1985 sei, in bjusterbaarlik 
barren.  

(JB) 
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Op sneon 17 maart 2018 de jûns om acht (20.00) oere  
Yn De Hoofdhof, Kerkweg 26, Zwolle (Berkum) 

 
  
 
 

ta gelegenheid fan it 15 jierrich bestean fan it  

 
 
 
 
 
 

 
yn gearwurking mei it  

 
  
 

 
 

US LEDEN hawwe FERGEES tagong.  
 

Trúnje net-leden oan om ek nei De Hoofdhof te kommen.  
Tagong € 10.--. Kaarten reservearje fia fryskselskipswol@gmail.com 
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FREONEN FAN OMROP FRYSLAN  

De Feriening Freonen fan Omrop Fryslân (FOF), is 
de stipersferiening fan de Omrop. It doel fan de 
feriening is it stribjen nei in goede publike Fryske 
Omrop foar radio en telefyzje. De FOF soarget foar 
ynformaasje oer Omrop Fryslân en stipet Omrop 
Fryslân by syn doelstellings en aktiviteiten. De FOF 
hâldt kontakt mei har leden fia it ledeblêd Each en 
Ear, dat trije kear yn it jier útkomt. Se organisearje 
ekskurzjes yn de maitiid, lêzings, in jiergearkomste 
yn maart en in kulturele jûn yn 'e hjerst. Ek organisearje de Freonen 
ekskurzjes mei in besite oan in rjochtstreeks radio- of telefyzjeprogramma. 

 
Wolle jo ek FREON wurde fan Omrop Fryslân?  
Belje nei 058-2153375 (woansdeis tusken 10:30 en 14:30 oere)  
of 06-43903180.Of stjoer in e-mail nei freonen@omropfryslan.nl  
En oanmelde kin fia it formulier op de webside fan de FOF:  
www.omropfryslan.nl/freonen  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   I love Fryslân 
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De Wâldsang 
Moai, sûnder wjergea binne de Wâlden: 

Smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn't rûn;  
Blier laitsjend boulân, tierige greiden, 

sjongende fûgels, sânich de grûn, 
sjongende fûgels, sânich de grûn. 

Moai, sûnder wjergea binne de Wâlden: 
Smûk skaadzjend beamtegrien oeral yn't rûn. 

Oeral yn't rûn, yn't rûn, oeral yn't rûn. 

 
   

AS JO EK SA GRAACH SJONGE  …  
 
… kom dan ris nei in repetysje fan it  
 
Dit mingd koar is folslein selsstannich. Leden hoege dêrom gjin lid te wêzen 
fan it Frysk Selskip Swol. Se hoege de Fryske taal net iens machtich te 
wêzen! As se mar yn ’t Frysk sjonge!   
 
Elts dy’t fan sjongen hâld is fan herte wolkom by dit moaie koar.  

Freedtemoarns om 10 oere repetearret it koar yn it Moetingssintrum ‘Het 
Anker’, Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle (Westenholte).  
 
Het Anker is hiel maklik berikber en der is parkearromte by de rûs. Sjoch ris 
goed om jim hinne minsken en trúnje goekunde of buorlju oan om ris nei 
sa’n repetysje ta te gean. It koar wol hiel graach mear leden hawwe.   
 
Wa’t mear witte wol oer it koar kin terjochte by:  
Douwe Boersma foarsitter  0523 – 656802    
Wil van der Leij  skriuwer  038 – 4538808   
Jolanda Lootens ponghâlder 038 – 4200066  
Jelma Wiegersma diriginte  038 – 3311670   
 
Daliks as lid opjaan by ien fan harren kin fansels ek !!! 
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BOEKEHOEKE 
 

Yn it 
foarige 
krantsje 
hat Jelma 
ús yn ‘e 
kunde 
brocht mei 
in tal nije 
Fryske 
boeken. 
Omdat we 

op ús twadde jûn by it krystmiel gjin boeketafel hiene, koene wy ek net even 
sneupe en boeken yn ‘e hannen hâlde. Want dat wol men dochs, as men in 
boek keapet; earst even beethâlde, de foar- en achterkant besjen en de 
blêdsiden tusken de fingers trochrinne litte. Dat kin op ús tredde jûn wer. 
Dan stiet de boeketafel yn Het Anker. Dêrom wurdt der nochris de oandacht 
op festige. Sjoch foar de koarte ynhâld fan boppesteande trije boeken yn ús 
foarige krantsje.  
Al wurde automatysk gjin nije boeken mear ynkocht troch in Frysk Boun om 
Utens. Inkeld as der in bestelling dien wurdt, litte Jelma c.s. de boeken út 
Ljouwert komme.  
Der waarden noch in pear boeken yn dat krantsje beskreaun.  
- Harm van der Meer fertelt - Harm van der Meer.  
In boek oer it libben fan dirigint (û.o. fan it Lemster Mannenkoor), 
muzykmaster en minskeman Harm van der Meer (Bantegea, 1940).  
- De nacht fan Mare - Willem Schoorstra.  
Tsjin in dekôr fan rock ‘n roll, polityk bewustwêzen, seksuele útspattings en 
represje ûntjout him in relaasje dy’t alles mei ferslaving te krijen hat. 
- Libben en dea neffens Jelke Bos - Trinus Riemersma.  
Labrador Jelke Bos is oan it skriuwen rekke troch in hast-dea-ûnderfining: 
hy woe de bal dy’t syn baas yn de sleat keild hie ophelje - en doe barde it. 
Hy koe ynienen neat mear en fielde himsels út it libben weiglydzjen. Dat 
syn baas yn de sleat stapte en him derút helle, koe Jelke wol begripe. Mar 
efternei hie er leaver hân dat er doe op dat stuit yn alle frede stoarn wie.  
 
Wa’t in boek hawwe wol, kin altyd kontakt mei Jelma Wiegersma opnimme; 
(sjoch op ‘e lêste side). 

(JB) 
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BOKWERT, KULTURELE HOOFDPLAATS 2018 

 
Omdat Ljouwert in soadsje fan ‘Culturele Hoofdstad 2018’ makke hat, moat 
Bokwert it oernimme en ta in sukses meitsje. Sa kriget Bokwert, in 
trochsnee Frysk doarp, ynienen de mooglikheid om yn 2018 Kultureel 
Haadplak te wurden. Men soe ferwachtsje, dat elk him der yn grutte 
ienriedigens foar ynsette wol, mar yn ‘e praktyk docht bliken, dat der 
ûnderinoar grutte ferskillen fan miening binne, lykas dat ek bij Leeuwarden-
Fryslân 2018 oan ‘e hân is. Moat der bygelyks yn Bokwert ek in fontein 
komme? Is de skries de iennige fûgel dy’t bedrige wurdt? Is it doarpsfeest 
kultureel erfguod? It giet yn ‘Bokwert …’ net allinne om de “eare fan 
Kulturele Hoofdplaats” mar ek oer ûnderlinge ferhâldingen, persoanlike 
ferhalen, konflikten en hjoeddeiske tûkelteammen.  
Jan Arendz en Marijke Geertsma (J&M Teaterwurk) komme mei dit troch 
Bonne Stienstra (kollumnist by de Leeuwarder Courant) skreaune stik en 
spylje dêr sels ferskillende rollen yn, dy’t it bestjoer fan Pleatselik Belang 

fan Bokwert foarmje. 
Omdat de nije 
skriuwster fan 
Pleatselik Belang gjin 
Frysk ferstiet, wurdt yn 
dizze Frysktalige 
foarstelling ek in soad 
‘Bokwerders’ praat; in 
frjemd soarte fan nei it 
Nederlânsk oersetten 
Frysk, mei in soad 
‘frisismen’, sa’t ‘men 
van denken wel kan 
hebben’. Dan is der wol 
immen dy’t yn in 

‘gaarzit’ fan Pleatselik Belang ‘voor meester opslaat’ as der ‘geld bij de ruis 
is’. De fergadering fan Pleatselik Belang, belein om Bokwert ‘toe te redden’ 
op LF2018, einnicht mei it opkommen fan kultuerdeputearre fan Fryslân, 
Sietske Poepjes, spyle troch Anneke Hondema. Sy soarget foar it lêste 
fjurwurk fan dizze bytiden hilaryske foarstelling.  
 

Om koart te kriemen: in jûn om net te fersitten!!!  
 

            (JB)  
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EN DER IS DIZZE JUN ….. IN BOEKETAFEL EN ….. IN FERLOTTING MEI MOAIE PRIZEN !!! 

Voorsterweg 36 yn  Zwolle (Westenholte)   
 

In UNIKE FOARSTELLING yn it ramt fan  
Ljouwert-Fryslân-2018, kulturele haadstêd fan Europa, 

dy’t rûnom yn Fryslân spile wurdt.  
 
‘Bokwert ..’ is troch it Fryske publyk yn de earms sletten. 
Der kamen sels in tal ekstra foarstellings.  
 
Ek de parse is tige te sprekken.  
 
"Dit optreden rekket jin yn it moed, om’t it delset is as in 
kommentaar op de ûntjouwingen oangeande LF2018 
 (Frysk Deiblêd) 
 
"Om’t de notuliste in Hollânsk sprekkende frou is, wurdt it 
Frysk foar har oerset: kedijzen, neergeven, bargebijten, 
gaarkomste, op de hispel..." (Nieuwe Dockumer Courant) 
 
"De voorstelling is te typeren als kluchtige satire..." 
 (Leeuwarder Courant) 
 
"Heel herkenbaar voor mensen die het Frysk goed machtig 
zijn, humor van de bovenste plank... " (Fries Journaal) 
 
De op twa nei lêste yn ‘e lange rige foarstellings en de 
iennichste opfiering bûten Fryslân is by ús.  
 
Trúnje famylje, freonen en bekenden oan om ek nei Het 
Anker te gean. DIT KOMT MAR IEN KEAR !!!   
 
Kaarten kostje € 15.--  it stik.  
Reservearje kin fia fryskselskipswol@gmail.com  

 
US LEDEN HAWWE FERGEES TAGONG 

EN HOEGE NET TE RESERVEARJEN.   
 

NIM  DE  LEDEKAART  WOL  MEI !!!  
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