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KONTAKTPERSOANEN 
 
Dalfsen  frou F. Smits  Vechtoever 11  0529 432436 
Elburg  hear S.J. van der Graaf  Paardebloem 3  0525 681135 
Hattem  frou W. Steenbeek - Boschma Hendrikjesweg 46  038 4442894 
Kampen  frou B. Streekstra  Jan van Arkelstraat 12  038 3313002 
Vroomshoop  hear J. Postma  Stationslaan 1  0546 642852 
Wezep hear K. IJtsma  Scheerderslaan 8 038 3769007  
Wijhe  hear F. Kunst  Stationsweg 28  0570 521931 
 
Zwolle Inge  Bosch – v.d. Ploeg Flora Bilderbeekstraat 42 038 4655073  
 
Aalanden  frou C. Penning  Potmarge 27  038 4541272 
Assendorp frou A. Groenland Ranonkelstraat 8  038 4220741  
Berkum hear J. Visser Eikenlaan 12 038 4548808  
Binnenstêd, Dieze en Veerallee   
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Holtenbroek frou H. Osinga Reggelaan 55 038 4549429 
Stadshagen hear J. Scheper   Zwaardvegerstraat 41  038 4653368 
Westenholte en Spoolde 
 frou A. Wieling  - Joukema  Voorsterweg  42 – 301   038 4218525  
Wipstrik frou W. de Vries – Boersma Carry van Bruggenstraat 25 038 4543033   
Zwolle – Súd  hear J.H. Zijlstra  Dreessingel 88  038 4542562 

 

M E I D I E L I N G E N B L E D     F A N      I T 
 

 
 

Oprjochte   8   febrewaris   1899 
Jiergong 46   nûmer 5                                                     foarjiersmoanne 2018 

 
FRYSLAN OP SYN MOAIST     
 
It is 18 juny 2017 en mei 27 graden folop simmer. By it âlde (1732) tsjerkje yn 
Sânfurd siket men it skaad fan de linebeammen op. Sânfurd, in hânfol huzen en 
in pear stjelpbuorkerijen. De wei hâldt hjir op. Jo moatte itselde paad werom. 
Om Sânfurd hinne lizze de Aldegeaster Brekken, de Flakke Brekken en de 
Ringwiel mei It Hop. Op it wetter de wite seilen en sa fier it eachweid rikt, griene 
greiden mei hjir en dêr in keppel swart-bûnt fee en oan de kimen boerepleatsen, 
tsjerketuorren en wynmûnen. De stilte yn Sânfurd wurdt allinne fersteurd troch it 
liet fan de fûgels. Wa’t hjir op sa’n dei komt, sjocht en belibbet Fryslân op syn 
moaist.  
Mar it kin noch moaier. Want skriuwer, sjonger en ferteller Bennie Huisman jout 
in konsert yn it tsjerkje fan Sânfurd. Omdat hy 70 wurden is en al 40 jier yn ’t fak 
sit. Dat fiert hy op it plak dêr’t 20 jier lyn syn lietsje ‘Simmerfamke fan Sânfurd’ 
doopt waard. Ien fers dêrút: “Famke fan Sânfurd, No’t it simmer wurdt wol ik nei 
dy. Famke fan Sânfurd, No’t it Hop wer wekker wurdt, Komt de koarts op ‘e nij. 
Aanst dan sjonge wy tegearre, Under moanneljocht en stjerren, Weagesankjes, 
leafdesankjes; Famke fan Sânfurd, No’t it simmer wurdt, kom ik by dy.” Dit en 
noch 15 oare prachtige lieten wurde oer de taharkers útstruid. Mei sjongeres 
Frederike Kleefstra, pianiste Corinne Staal en Tseard Nauta op  akkordeon, 
fioele, gitaar en kontrabas. It wurdt yn it grôtfolle tsjerkje in muzikaal feestje. Al 
by it twadde lietsje (It swalkerslietsje) sjongt it publyk it refrein mei: “Sa’t it 
wyntsje waait, sa swalkje ik rûn, en myn swalkersbloed hat noch de rêst net fûn. 
Mar der is in byld en dat ferlit my nea, fan dy lytse boerefaam yn Aldegea.” 
Allyksa is ’t mei de tajefte “Wat bisto leaflik rizende simmermoarn‘ fan Waling 
Dykstra. Nei ôfrin steane yn it beammeskaad 
tafels mei koele drankjes en lekkere hapkes ree. 
Yndied, dit is Fryslân op syn moaist.   
 
Kommende simmer winskje ik jimme in hiel soad 
fan sokke moaie dagen ta.  
     

Jan Bosgraaf  
foarsitter         Dêr hâld ik ek wol fan. 
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Sneon 17 maart 2018  

De Hoofdhof Zwolle - Berkum 
Jubileumkonsert Frysk Sjongkoar Swol  

Mei meiwurking fan: 
 Sjongkoar Fryske Krite Flevolân út Lelystêd 

    Jelma Wiegersma dirigint  
Sylvia Joustra piano 

Fred van Zoelen gitaar 
Jolanda Lootens – Berg solist 

Johan Veenstra ferhalen 
140 besikers  

 
Mear as in healjier lyn siet de tariedingskommisje fan it jubileumkonsert fan 
it Frysk Sjongkoar Swol foar de earste kear om ‘e tafel en waarden de 
piketpealtsjes slein. Yn it ôfrûne healjier waarden de plannen fierder 
útwurke en it ‘jubileumbouwurk’ yn ‘e stegers set. Fergaderingen, drok 
mailferkear, telefoanysk oerliz, publisiteit fersoargje, powerpoint-
presintaasje, struibrief en programmaboekje gearstalle, ôfspraken meitsje 
bestellingen dwaan en gean sa mar troch. Der binne hiel wat oeren mei 
hinne gien. Allyksa gie it mei it koar. De kar fan de lieten meitsje, de 
folchoarder fan dy lieten fêststelle en, net te ferjitten, in grut tal repetysjes 
op freedtemoarn yn Het Anker.  
En dan is’t sneon 17 maart 2018. Middeis om trije oere is de tariedings-
kommisje al yn De Hoofdhof presint om de boel klear te setten; de 
boeketafel, de prizetafel fan de ferlotting, tafels en stuollen te plak sette, 
ensafuorthinne. In oere letter begjinne 56 leden fan it Frysk Sjongkoar Swol 
en fan it Sjongkoar fan de Fryske krite Flevolân út Lelystêd oan de generale 
repetysje; 19 alten, 21 sopranen, 9 tenoren en 7 bassen. Hoe moai sil dat 
klinke? Dat is de fraach, want de koaren hawwe de lieten noch net earder 
mei-elkoar songen. Se hawwe yn alle gefallen ien hiel grut pluspunt. Se 
hawwe deselde dirigint; Jelma Wiegersma. En Sylvia Joustra is de fêste 
pianist fan it koar fan Lelystêd. Lokkich jout de generale repetysje alle hope 
op in prachtige útfiering. Nei ôfrin fan de generale repetysje stean sop en 
broadsjes foar de twa koaren ree.                                  (ferfolch op side 3) 
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KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN    
 

WINTERSKOFT 2018 – 2019   
Wannear Krite Wat Wêr 

 
snein  
8 april 2018 
15.00 oere  

Swol Fryske tsjerketsjinst  
Ds. Piet de Jong út Hoonhorst 
Schola Cantorum Mistúra û.l.f. 
Piet Vessies sjongt de Missa 
Frysia  

Protestanske tsjerke 
te Windesheim 

 
woansdei 
11 apr. 2018 
19.30 oere  

Swol  Ledegearkomste mei it  
Frysk Sjongkoar Swol en  
Monte Hallema dy’t fertelt oer it 
wetter yn Fryslân, eartiids, no 
en yn ‘e takomst  

Parkzicht Zwolle  

26 sep 2018 Swol Utsje nei Fryslân Noch net bekend 

?? okt/nov 
2018 

 
Swol 

 
Der wurdt wat socht 

 
Noch net bekend 

3 nov 2018 Meppel Selskip Blikstiender  
mei ‘Fryslân Heite’  

De Schalle Nijeveen 

FREED 
14 des 2018 

Swol Krystmiel mei ‘Sânman & 
Sikke’ 

 
Urbana Zwolle 

FREED  
3 feb 2019 

 
Swol 

Jubileumjûn 120 jierrich 
bestean mei ‘Dûbelportret’ fan 
Hymphamp 

 
Urbana Zwolle  

?? mrt 2019 Swol ??? ???  

?? apr 2019 Swol Fryske tsjerketsjinst Protestanske tsjerke 
Windesheim 

?? apr 2019  Swol Ledegearkomste  ???  

    

    

 
 

Snein 8 april 2018 15.00 oere Fryske tsjerketsjinst 
 
 

 
 

 
 
                                 Protestanske tsjerke Windesheim  
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april 2018 
Tresoar is ìt plak dêrsto ynformaasje sjochst, fynst en hearst oer dyn 
êftergrûn, dyn hûs, dyn doarp en miskien sels in stikje fan dyn eigen 
identiteit. Yn ús gebou brûst it fan aktiviteiten foar jong en âld: konserten, 
lêzingen, útstallings, edukative projekten, bernekolleezjes. Dêrnjonken is it 
in ideale romte foar wittenskippers, genealogen, studinten en skoalbern om 
yn alle rêst (tegearre) wurkje te kinnen oan ûndersyk. 
 
Tresoar is it bewarplak fan de skiednis fan Fryslân. Do fynst hjir in grut tal 
yn Fryslân ferskynde kranten en tydskriften, hûnderttûzenen boeken 
wêrûnder eksimplaren út de biblioteek fan Erasmus, tsientûzenen foto’s, 
films, lûdsopnamen, rjochtbankferslaggen, notariële akten, de Atlas fan 
Blaeu, hânskriften en brieven fan bekende Friezen, bedriuwsargiven fan 
Douwe Egberts en argiven fan de Alvestêdeferiening, cd’s fan Fryske punk 
oant klassyk, it muontsewurk de  “Attische Nachten” út 836 nei Kristus en 
de mear as 150 bibliografyen makke troch J.J. Kalma, de âldste en nijste 
(Fryske) literatuer, wittenskiplike publikaasjes, digitale bestannen. En noch 
in hiel soad mear. 

 
Yn 2018 is Tresoar in belangryk ûnderdiel fan Leeuwarden-Fryslân 2018. 
Mei it programma Lân fan Taal binne wy in jier lang folop dwaande mei it 
fertellen fan it ferhaal fan Fryske kultuer en skiednis oan elkenien dy’t it mar 
hearre wol. Mar... we dogge dat net mei in soad leven en optwingerich. It 
opfallende motto foar 2018 is: Sssstt...! Hjir flústeret de tiid. 

 
Ien fan de útstallingen fertelt it ferhaal fan Piter 
Jelles Troelstra, de meast ferneamde 
revolúsjonêr fan it lân en syn relaasje mei de 
(Fryske) taal. Want Piter Jelles Troelstra wie net 
allinnich politikus, mar ek fûleindich dichter, 
skriuwer en sjoernalist. Yn de útstalling lêst oer 
syn libben, wurk en húshâlding. Yn de 
'geluidsdouche' bringe Fryske stimmen syn 
gedichten ta libben.  

 
Tresoar is alle dagen fan ‘e wike fan 10.00 oere ôf iepen.  
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(ferfolch fan side 2) 
De jûns om acht oere hjitte Jan Bosgraaf en Douwe Boersma sa’n 200 
minsken (koaren en besikers) hertlik wolkom. Nei’t sjongen fan it Frysk 
folksliet giet it oan.  
It earste liet is it o sa fleurige ‘Sjonge’: “Wy hawwe allegearre wer in 
bjusterbaarlik sin want it giet wer op in sjongen.” Tapasliker kin’t net. 
It twadde liet is ‘De Maitiid’ út ‘De tiid hâldt gjin skoft’ fan Tetman de Vries.  
Jolanda Lootens sjongt solo de ferzen en de koaren mei it publyk it refrein. 
Elts hat fuortdaliks de goede sfear te pakken.  
Foar en nei’t skoft fertelt Johan Veenstra (Mindert Wijnstra wie troch de 
gryp behindere) op syn bekende wize yn ’t Stellingwerfs in pear smoute 
ferhalen. Twa, sa’t er it sels neamde, eroatyske ferhalen en ien oer hoe’t 
bern hjoeddeis opfied wurde en hoe’t dat eartiids gie. Dy ferhalen geane 
der by ’t publyk yn as in preek yn in âlderling.  
It tredde liet is it prachtige ‘Simmerjûn’. De powerpointpresintaasje 
ûnderstreket de tekst, dy’t de sfear fan in waarme Fryske simmerjûn opropt. 
Dat it bûtendoar glûpende kâld is, kin nimmen deare. De ‘Wâldsang’ kin’t 
publyk wer meisjonge.It lêste liet foar ’t skoft wie ‘Sjongersliet’. “Sjongend 
gean ik troch it libben, dêrfoar skamje ik mei net.” Dat is ek perfoarst net 
nedich, as men sa moai sjonge kin.  
Nei’t skoft sjongt it Frysk Sjongkoar Swol twa lieten. ‘It beamke en de wyn’ 
(in dialooch tusken in lyts, jong beamke en de hurde wyn). En ‘Riis, do 
sinne’ (tekst fa Eppie Dam) nei it ferneamde slavenkoar út de opera ‘Aida’ 
fan Giuseppe Verdi. Dêr kriget men pikefel fan en wurdt waarm en kâld 
tagelyk. Dêrnei komt it koar fan de Fryske krite Flevolân út Lelystêd der wer 
by en sjonge beide koaren ‘Heitelân’: “Heitelân, heitelân, ’t makket my sa 
bliid, as ik tink oan it lân út myn bernetiid.” Faaks is’t wat nostalgysk, mar 
we binne ’t net fergetten. Allyksa is’t mei de bylden fan ‘De seedyk’, in liet 
fan Atze Bosch op muzyk fan Franz Schubert. Ta beslút it liet ‘Rinst net 
allinne mear’, by de measten better bekend as ‘You never walk alone’. It 
refrein waard wer meisongen: “Rin troch, rin troch, mei hoop yn dyn hert. 
En rinst net allinne mear. Rinst net allinne mear.” 
Nei’t Henk Monkel de koaren, Jelma Wiegersma, Sylvia Joustra, Fred van 
Zoelen en Johan Veenstra betanke hat en elts blommen en roazen krige 
hat, is der noch in tajefte. ‘It Heitelân’; “Dêr’t de dyk it lân omklammet …”   
In tal ekstra lokkige minsken giet nei hûs mei ien fan de prachtige prizen fan 
de ferlotting of mei lekkere oranjekoeke foar sneintemoarn by de kofje. 
It wie, yn ien wurd, in boppeslach.   
Alle meiwurkers oan dit bjusterbaarlik barren en dizze prachtige jûn tige, 
tige tank. En oant in oare kear.                (JB) 
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Schola Cantorum Mistúra is in mingd koar fan sa’n 25 minsken, dat sûnt 
14 novimber 200 bestiet. It koar sjongt gregoriaanske gesangen en 
mearstimmige koarwurken dy’t in relaasje mei it gregoriaansk hawwe. Dat 
der in soad belangstelling foar de gregoriaanske muzyk bestiet, komt foaral 
troch de skientme fan de sang en de kleare, suvere fokaliteit. De stilte en 
de rêst dy’t dizze muzyk ús oanrikt, binne ek folslein unyk. It gregoriaansk is 
om sa mar te sizzen in moeting tusken East en West en foarmet de 
grûnslach fan ús West-Europeeske muzykkultuer. Mei syn woartels yn de 
Joadske synagoge is it fia Noard-Afrika, Grikelân en Rome ús kant op 
kommen en ús multikultureel muzikaal erfguod wurden.  
 
Neist it gregoriaansk sjongt Schola Cantorum Mistúra ek wurk fan 
ferskillende komponisten as Feike van Tuinen, Albert de Klerk, Jetse 
Bremer, Emöke Tavasszy en oaren. En ek mear hjoeddeisk wurk, lykas de 
Historia Guidonis Aretini fan de yn Ljouwert berne Bram Hijmans. Dit wurk 
fertelt de skiednis fan de mounts Guido van Arezzo, dy’t oan ‘e basis stien 
hat fan ús noateskrift.  
 
Yn ‘e ôfrûne lyts 20 jier hat it koar yn ferskate plakken yn Nederlân en 
Vlaanderen optredens fersoarge. Op sneintemiddei 8 april 2018 komt 
Schola Cantorum Mistúra nei Windesheim om yn de Fryske 
tsjerketsjinst de Missa Frysia te sjongen. Dizze iennichste Frysktalige 
mis is skreaun troch Piet Vessies, de dirigint fan Schola Cantorum Mistúra.  
 
Piet Vessies studearre û.o. koordireksje, stimfoarming en gregoriaansk by 
de stichting S.N.K. te Utert en by de Simmerakademy foar de Koarkeunst 
fan it A.N.Z. te Koksijde yn België. Fan 1994 – 2000 wie hy lid fan de 
Gregoriaanske Akademy.  

(JB)      
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KULTURELE HAADSTED LJOUWERT-FRYSLAN 2018 

 
 
 
 
 
 

 
Yn de lêste krantsjes stie it ien en oer te lêzen oer eveneminten yn it ramt 
fan Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018. Bygelyks oer 
grutte eveneminten lykas Giant Steps – De reuzen fan Royal de Luxe en 
De Stormruiter. En wat te tinken fan Oerol of The Tall Ships Races, of fan 
32  (lytsere) eveneminten yn en om tsjerken yn hiel Fryslân; Under de toer. 
De earste fan dy 32 wie de teaterfoarstelling Marijke Muoi yn ‘e Grutte 
tsjerke fan Ljouwert, dy’t alle keare útferkocht wie. En nim bygelyks Opera 
Spanga, dy’t mei in eigen ferzje fan Giuseppe Verdi’s ‘Aida’ komt, mei de 
Rottige Meente as poadium. It tema fan LF-2018 is de iepen mienskip. 
Under dy nûmer wurde ek in grut tal aktiviteiten organisearre. It ‘Iepen 
mienskipsprogramma’ telt 179 aktiviteiten en eveneminten, ferdield oer it 
hiele jier en oer hiel Fryslân. Der is werklik fan alles te rêden.  
 
Der binne dit jier sa folle grutte en lytse eveneminten yn Fryslân dat it 
ûnmooglik is om se hjir allinne mar te neamen en hielendal net om der wat 
oer te skriuwen. Dat is ek net nedich, want it stiet allegear dúdlik en 
wiidweidich op ‘e webside fan LF2018  
 
Op webside www.friesland.nl/nl-culturele-hoofdstad stiet it folsleine 
programma. Of ‘gûchelje’ gewoan even op LF2018.  

 
It djoerste projekt is de alve 
fonteinen yn de alve Fryske 
stêden, dy’t hast 5 miljoen 
euro kostje.  
Hjirnjonken de (mist)fontein  
‘Love’ fan de Spaanske 
keunstner Jaume Plensa,  
foar it NS-stastjon yn 
Ljouwert. It kostet in pear 
sinten, mar dan hawwe jo 
ek wat.                           (JB) 
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FOLKSHEGESKOALLE SCHYLGERALAN     
 

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. 

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. 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 alles wat er op ‘e Folkshegeskoalle Schylgeralân te 
rêden is, kin terjochte op webside www.folkshegeskoalle.frl  
 

 
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  
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FRYSKE TSJERKETSJINST YN WINDESHEIM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Snein 8 april 2018, middeis om trije oere, 
wurdt yn ‘e Protestanske tsjerke yn Windesheim 

foar de 18e kear op rige 
in Fryske tsjerketsjinst hâlden. 

 

Foargonger is dûmny Piet de Jong út Hoonhorst. 

Wim Verwey is dizze middei de oargelist. 
 

En Schola Cantorum Mistúra 

û.l.f. musikus Piet Vessies út Menaam 

sil dizze middei de Missa Frysia útfiere. 
 

In Frysktalige Roomske mis yn in Protestanske tsjerke 
dy’t eartiids it earste kleaster fan de Moderne Devoasje wie. 

Oekumenysker kin it suver net. 
 
Nei ôfrin fan dizze hiel bysûndere tsjinst is der yn ‘e boppeseal fan 
de tsjerke gelegenheid om in kopke kofje/tee te drinken en even nei 
te praten. Tagelyk kin men genietsje fan it prachtige útsicht.   
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DOMINY PIET DE JONG  
 
Sneintemiddei 8 april 2018 sil dominy Piet de Jong fan Hoonhorst foar de 
twadde kear foargean yn de Frysk tsjerketsjinst yn Windesheim.  
 
Doe’t hy him foarich jier foar’t earst oan ús foarstelde, die hy dat net yn’t 
foarste plak as dominy, mar as ‘mûnder yn Hoonhorst’ en as ‘earder dosint 

godstsjinstpedagogy en tsjerkeskiednis oan de 
Pabo yn Swol’.  
 
Neffens Piet de Jong is Windesheim sûnt 1387 ‘a 
thin place’,  sa’t de Ingelsen dat neame. Want op 
17 oktober 1387 waard it kleaster ynwijd. In jier 
earder hie Bertold ten Hove it hof fan Windesheim 
skonken oan Florens Radewijns, in ‘broeder’ fan 
de religieuze groepearring ‘Broeders van het 
Gemene Leven’. De grûnlizzer fan dizze 
groepearring, Geert Grote, wie in freon fan 
Florens Radewijns. 
 

Mûne Fakkert Hoonhorst  

 
‘A thin place’, is neffens Piet de Jong ‘in plak dêr’t himel en ierde inoar 
omtrint reitsje, in plak dêr’t God syn bern moetet’. Dat is hiel moai sein.  
 
Ik tink, dat elts it gefoel fan ‘a thin place’ wol ris (hân) hat. Want út en troch 
kin it barre, as jo earne binne, stil steane en om jo hinne sjogge wylst jo it 
gefoel krije dat er wat oars en wat mear is dan as jo sjogge. Eat dat jo net 
rjocht beneame kinne, mar dêr’t jo stil fan wurde en dat jin de siken suver 
benimt.  
 
Soe dat snein 8 april 2018 ek sa wêze yn it moaie tsjerkje fan Windesheim,  
as de minsken harkje nei wat mûnder, godstsjinstpedagooch en dominy 
Piet de Jong te sizzen hat? Of as men harket nei de ‘Missa Frysia’, útfiert 
troch Schola Cantorum Mistúra û.l.f. Piet Vessies?   
 
Wa’t dat gewaar wurde wol, is sneintemiddei 8 april 2018 om trije oere fan 
herte wolkom yn it histoaryske tsjerkje yn Windesheim. Nei ôfrin fan de 
tjsinst stiet kofje en tee foar jo ree.  

(JB) 
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In nije dei (de Kast) 
 

Der sil gjin dei begjinne, dat ik net by dy bin 
Gjin oerwurk foar ús rinne, sûnder sin 

Jou my dyn hân, jou my dyn hert 
Asto it doarst mei my 

Hjir is myn hân, hjir is myn hert 
'k Jou myn bestean oan dy 

Lang wie it kâld en tsjuster, aanst komt de dei 
Fynt it ljocht syn wei, yn in nije dei 

 

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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FRYSK SELSKIP SWOL             FRYSK SELSKIP SWOL 

LIBBENSFERHAAL SKRIUWE 

 
By de skriuwerswykeinen op de Folkshegeskoalle 
Schylgeralân hearde ik faak opteine ferhalen oer de 
kursus ‘Libbensferhaal skriuwe’, dy’t skriuwster Marga 
Claus (hjirnjonken) by Tresoar yn Ljouwert jout. Dat 
soe ik ek wol ris dwaan wolle, tocht ik dan by mysels. 
Mar it kaam der gewoanwei net fan. Ik hie altyd wol in 
ferlechje om der noch net oan te begjinnen.  En it 
Fryske sprekwurd seit “De slûge soe ek, mar hy stoar 
earder.” Dat is my lokkich net oerkaam. Want yn 
oktober ferline jier, fertelde Sjoerd Bakker (ús 

ponghâlder) my, dat hy dizze kursus folge en dat it him tige skoan foldie. 
Doe wie’k fuortdaliks beret en haw ynformearre nei de folgjende kursus. 
 
Sa haw ik de ôfrûne moannen acht kear op 
woansdeitemiddei nei Tresoar west om it earste part 
fan de kursus te folgjen. En it hat my, allyk as Sjoerd 
en de minsken dy’t my hjir op Skylge oer fertelden, 
pûrbêst foldien. No ha’k myn hiele libben aardichheid 
oan skriuwen hân en it û.o. yn myn wurk ek in hiel 
soad dien. Mar oer mysels en oer myn eigen libben skriuwe is hiel wat oars. 
Dat hie’k noch nea sa konsekwint dien. Omdat it sa ferrassend is, hoe’st 
dysels sjochst yn de ferhalen dy’st skriuwst.  
 
Yn de kursus krigest oefeningen dêr’st oantinkens út dyn jonge jierren mei 
aktivearrest. Sadwaande slagget it hieltyd better om hichte- of djiptepunten 
út it ferline op papier te krijen. Dat is moai foar it neigeslacht, mar seker ek 
foar de haadpersoan fan it ferhaal. Boppdedat liede de skriuwsels faak ta 
weardefolle petearen. 
 
Sa’t ik it belibje is de kursus in oanrieder foar minsken, dy’t der wol ris oan 
tinke om harren libbensferhaal op papier te setten. Wa’t mei dy gedachte 
omrint en mear fan dizze kursus witte wol, kin Sjoerd of my dêr altyd nei 
freegje. Yn septimber 2018 set Marga Claus wer mei in nije kursus útein.       
 
Ynformaasje is te finen op www.margaclaus.nl  
En op http://www.tresoar.nl/educatie/Pages/Cursussen-en-workshops.aspx 
en klik dan by Literêre kursussen op ‘webside fan Sirkwy’. 

             Jan Bosgraaf 
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LEDEGEARKOMSTE 
 

Foar ús ledegearkomste geane we wer nei 
‘Parkzicht’ oan de Jacob van Neckstraat 146a te Zwolle. 

De aginda stiet op ‘e middenside fan dit krantsje. 
Trije punten wurde alfêst taljochte. 

  
Bestjoersferkiezing (punt 9)  
Ien fan de trije ôfgeande bestjoersleden is net werkiesber; Jelma 
Wiegersma. Dat muoit ús tige, mar wy respektearje Jelma har beslút.  
Yn’t ferline gie it bestjoer dan op syk nei in kandidaat om de fakatuere yn te 
foljen. Dat hawwe wy no net dien. De ôfrûne fiif jier bestie it bestjoer út 8 
minsken. No hoecht der yn ’t bestjoer noait stimd te wurden, mar in ûneven 
tal bestjoersleden hat no ienris de foarkar. Mocht ien fan ús leden graach in 
sit yn ’t bestjoer hawwe wolle, dan kin hy/sy dat oan ús skriuwer witte litte. 
Yn dat gefal stelt Inge Bosch har sit, nei in goede oerdracht, beskikber.  
 
Boekhannel (punt 10)   
Boppedat hâldt Jelma ek op as boekferkeaper. Der wurde mar in pear 
boeken yn ’t jier ferkocht en it smyt suver neat op. Dat betsjut in hiel soad 
wurk foar in pear sinten. En de Sintrale Boekeferkeap (SBF) fan it Frysk 
Boun om Utens keapet ek gjin nije Fryske boeken mear yn. Dy kinne noch 
wol by de SBF besteld wurde, mar dat bart net. No kinne wy o sa 
frysksinnich en hiel idealistysk wêze, mar we moatte ek realistysk bliuwe. 
Us leden wurde elk jier âlder en it selskip elk jier lytser. Dêrom is dit in 
gaadlik momint om as selskip ek mei de boekferkeap op te hâlden. Mar de 
boekhannel is net keppele oan in bestjoersfunksje. Mocht ien fan ús leden 
nocht hawwe om de boekferkeap oer te nimmem, dan kin hy/sy dêr kontakt 
mei Jelma oer opnimme.  
 
Ynlage 2018/2019 (punt 12) 
 
Foar dit winterskoft hiene we rekken hâlden mei in tekoart fan € 2.500.--. 
Mar we buorkje bjusterbaarlik goed en hâlde, sa’t liket, sa’n 1.000 euro oer.  
Dat betsjut dat der oan ‘e ein fan dit winterskoft noch in aardige sint op ‘e 
bank stiet, dêr’t wy noch wol in jiermannich op tarre kinne. Dat jild is en 
bliuwt fan de leden. Mar dat jild hoecht net bewarre te wurden oant de lêste 
leden beslute mei’t selskip op te hâlden. Dêrom docht it bestjoer it foarstel 
om de ynlage foar 2018/2019 net te ferheegjen. Dan hawwe we der no 
allegearre wat oan.  
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