
 

 
 
 

Sneon 17 novimber 2018 is de ‘Moetings- en Ynspiraasjedei’  
fan it Frysk Boun om Utens yn it MFS ‘de Kiekmure’ yn Hurderwyk.  
 
Ynrin mei kofje/tee en oranjekoeke fan 12.30 oere ôf.  
 
Fan 13.00 oant 15.00 oere hâldt Pier Bergsma in lêzing mei as titel: “It is mei 
sizzen net te dwaan” – oer de hjoeddeistige sitewaasje fan de Fryske taal yn 
mei nammen it ûnderwiis.  
 
Fan 15.00 oant 15.30 oere is it skoft.  
 
Nei it skoft komt Alpita de Jong oan it wurd oer it libben en wurk fan Joast 
Hiddes Halbertsma, oer wa’t sy de biografy skreaun hat. 
Eddy van der Noord fan Utjouwerij Louise út Grou, jout hjir in ynlieding oer.  
De biografy wurdt mei € 5,= koarting oanbean.  

 
Elts is fan herte wolkom. 

 
 
 
KONTAKTPERSOANEN FAN IT FRYSK SELSKIP SWOL  
 
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   
 fam L. Nieuwenhuis Schuttevaerkade 103 038 4537836  
Holtenbroek frou H. Osinga Reggelaan 55 038 4549429 
Stadshagen hear D. Mulder   Fonteinkruid 2   038 3765381  
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 47   nûmer 1                                                            wynmoanne 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
As leden fan it Frysk Selskip Swol hawwe wy it kommende winterskoft wat te 
fieren. Want op 8 febrewaris 2019 wurdt 'ús' selskip 120 jier. Winkelman J. 
Zijlstra Hzn rôp begjin 1899 Friezen op ta in gearkomste mei it doel yn Zwolle in 
Frysk selskip op te rjochtsjen. It espeltsje Friezen dat oan dy oprop 
gehoar joech, wie gau út 'e rie en sa waard it Frysk Selskip Swol oprjochte.  
 
Ta gelegenheid fan it 100-jierrich bestean fan it selskip is in jubileumboek útjûn, 
dêr't de skiednis wiidweidich yn beskreaun is. Faker as ien kear wie’t bestean in 
knikkert op 'e kant. Mar der wiene ek 'gouden' tiden. Bygelyks de jierren doe't it 
selskip 500 leden hie, alle jûnen yn Odeon hâlden waarden en djoere, 
grutte produksjes nei Zwolle helle waarden; de bêste amateurtoanielselskippen 
út Fryslân stiene op ‘e planken, prachtige kabaretjûnen, fan Tryater û.o. ‘De 
feint fan twa masters’ (twa jûnen efter elkoar) en it spektakelstik ‘Richard III’ fan 
Shakespeare. Rients Gratama mei de measte fan syn one-man-shows en it 
grutte sjongspul ‘Mata Hari’ (600 minsken yn ‘e Buitensociëteit). It koe net op.  
 
Dy tiid leit al wer hiel wat jierren etter ús. De 
realiteit fan hjoed de dei is, dat it ledetal elk jier 
tebek rint, wy fan Odeon nei Urbana ferhuze 
binne en nei programma's sykje dy't yn dizze 
smûke seal ta har rjocht komme. Dat is it 
kommende jubileumwinterskoft ek it gefal. En it 
sprekt foar himels, dat wy it sa lang mooglik 
folhâlde wolle. Hoe lang noch? Gjin idee! Lit ús 
earst mar besykje om 125 jier te wurden.  
           Lokwinske!  
                               Jan Bosgraaf (foarsitter) 

            



FRYSK SELSKIP SWOL             FRYSK SELSKIP SWOL 

FRYSKE TSJERKETSJINST YN WINDESHEIM 
 

Mei 23,1 graden is it de 
waarmste 8 april dy’t ea 
metten is. Gjin wûnder, 
dat de minsken dy’t 
snein 8 april 2018 op ‘e 
Fryske tsjerketsjinst yn it 
histoaryske tsjerkje fan 
Windesheim ôfkomme, 
lang bûten stean bliuwe 
te praten ear’t se in plak 
yn ‘e tsjerke sykje. By it 
ynkommen keapje se fan 
Peter Lootens bontsjes 
foar de kofje of tee nei 
ôfrin en krije se fan him 

in kreaze liturgy. Foar it begjin fan de tsjinst oefenet Piet Vessies, dirigint 
fan it koar Schola Cantorum Mistúra út Berltsum en omkriten, mei de 
oanwêzigen in pear stikjes út de Missa Frysia, dy’t fan ‘e middei útfierd 
wurde sil. Om trije oere hinne hjit Jolanda Lootens sa’n 65 minsken hertlik 
wolkom. Yn’t bysûnder dûmny Piet de Jong út Hoonhorst, Schola Cantorum 
Mistúra o.l.f. Piet Vessies en Wim en Inge Verwey, oargelist en kosterspear. 
 
De iepeningswurden fan de tsjinst hat dûmny de Jong meinommen fan 
Iona, in eilantsje oan ‘e westkust fan Skotlân mei sa’n 375 bewenners en in 
moaie âlde abdij; Iona Abbey. Nei it wênstige “Us help is yn de namme fan 
de Heare, dy’t himel en ierde makke hat,” giet it op in hiel moaie wize 
fierder: “Wat is it libben goed en moai, as minsken yn leafde mei-inoar libje. 
Leafde en trou moetsje inoar. Rjocht en frede geane hân yn hân.”  
Yndie … as!  
 
Yn syn ynlieding referearret de Jong der oan, dat it de earste snein nei 
Peaske is. De snein dy’t wol Tomassnein en Quasimodo-snein neamd 
wurdt. It lêste nei de begjinwurden fan it yntroïtus dat op dy snein songen 
wurdt: “Quasi modo geniti infantes, alleluia: rationabiles, sine dolo lac 
concupiscite, alleluia, alleluia, alleluia.” As nijberne berntsjes slij nei de 
echte molke. Sa moatte de minsken, seit de Jong, slij wêze nei wat God 
harren jout.  

(lês fierder op side 3)  
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KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN    
 

WINTERSKOFT 2018 – 2019   
Wannear Krite Wat Wêr 

    

    

3 nov 2018 Meppel Selskip Blikstiender  
mei ‘Fryslân Heite’  

De Schalle Nijeveen 

17 nov 2018 Swol Selskip Noordenbos & Ko mei  
‘Ferbining’ 

Urbana Zwolle 
 

24 nov 2018 Assen Selskip Noordenbos & Ko mei 
‘Ferbining’ 

’t Haoler Hoes 
Hooghalen  

FREED 
14 des 2018 

Swol Krystmiel mei ‘Sânman & 
Sikke’ 

 
Urbana Zwolle 

4 jann 2019 Assen Stampotbuffet ’t Haoler Hoes 
Hooghalen  

FREED  
8 feb 2019 

 
Swol 

Jubileumjûn 120 jierrich 
bestean mei ‘Dûbelportret’ fan 
Hymphamp 

 
Urbana Zwolle  

15 mrt 2019 Assen Griet Wiersma ’t Haoler Hoes 
Hooghalen  

30 mrt 2019  
middeis  
en jûns  

Swol Algemiene Gearkomste fan  
It Frysk Boun om Utens  
???  

???  

?? apr 2019 Swol Fryske tsjerketsjinst Protestanske tsjerke 
Windesheim 

?? apr 2019  Swol Ledegearkomste  ???  

28 apr 2019 Assen Fryske tsjerketsjinst  Minniste tsjerke 
Assen  

    

 
 

 
Woansdei 26 septimber hat it útsje nei 
Fryslân west. De reis gie nei Friens (foto), 
Terherne, Goaïngaryp, Eagmaryp, 
Sniksweach, De Jouwer en Langwar. It 
ferslach fan dit útsje komt yn it twadde 
krantsje.  
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Lit jim gean Friezen (Gurbe Douwstra) 
 

Lit jim gean Friezen, Friezen lit jim gean  
bliuw net sitten, stive Friezen, jim moatte stean  

jim moatte roppe, raze en balte,  
krekt as binne jim net al te al te  

lit jim gean Friezen, Friezen lit jim gean 
 
 
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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(ferfolch fan side 2) 

It lêzen fan in part út ‘e 1ste brief fan Petrus slút dêrop oan: “Dêrom fuort mei 
alle gemienens en bedroch, mei alle huchelderij, oergeunst en rabberij. 
Lytse poppen binne slij nei molke. Sa moatte jimme slij wêze nei de echte 
geastlike molke, dy’t net oanlinge is, om dêrtroch grutter te wurden en 
dêrmei tichter by it behâld te kommen.”  
 
Dêrnei sjongt Schola Cantorum Mistúra it ‘Kyrie en Gloria’ út ‘e Missa 
Frysia en nei it lêzen fan psalm 8 it ‘Mundi renovatio’ fan de 12e ieuwske 
dichter en musikus Adam fan St. Victor, mounts yn it kleaster fan St. Victor 
op ‘e lofterigge fan de Seine yn Parys.  
 
“No’t de Hear út grêf en dea opstie yn ‘e Peaskemoarn, rint it grien oer lân 
en gea, komt in nije maaie oan.” Tapasliker kin’t op dizze kostlike 
maitiidsmiddei fansels net. Want rûnom rint de natuer út en “Oeral ropt en 
tiereliert sang fan ljurk en gielegou.”, sa’t Mundi renovatio fierder giet.   
 
De oertinking fan dûmny Piet de Jong is nei oanlieding fan haadstik 20 : 19 
– 31 út it evangeelje fan Jehannes, dêr’t oer de ferskining fan Jezus oan 
syn learlingen fertelt wurdt. En dan benammen oer Tomas, dy’t net earder 
leauwe koe dat Jezus út ‘e dea opstien is, dan nei’t er him sels sjoen hat. 
Wêrop Jezus tsjin Tomas seit: “Omdatsto My sjoen hast, leausto. Gelokkich 
binne sy, dy’t net sjoen hawwe en dochs leauwe”. As it dêr om giet, is’t, 
lykas mei Tomas,  faak in spultsje fan ‘Ja, mar …’, seit de Jong.  
 
Ja, mar se hawwe him dochs dea makke. Ja, mar út ‘e dea opstean, is 
dochs ûnmooglik. Ja mar hoe koe’t, dat, Jezus ynienen yn ’t fermidden stie, 
wylst de doarren op ’t slot sieten, en sei: “Frede jimme! Sjalom alleechem!”  
Ja, mar …  
 
De doarren sieten op ‘e skoattels, omdat de learlingen fan Jezus skitende 
benaud foar ‘e Joaden wiene. Jezus wie lykwols net bang foar syn fijannen.  
 
Allyksa wie Martin Luther King net bang foar de blanke Amerikanen, dy’t de 
‘swarte’ meiminsken der ûnder hâlde woene. “My eyes have seen the glory 
of the coming of the Lord.”, sei hy yn ien fan syn taspraken.  
En “I have a dream that one day …” yn syn wrâldferneamde rede foar it 
Lincoln Memorial yn Washington D.C. Syn âldste pakesizzer Yolanda 
Renee King (doe 9 jier) is allikemin benaud foar de machtige Amerikaanske 
National Rifle Association (NRA).  

(lês fierder op side 4) 
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(ferfolch fan side 3) 

Oan ‘e ein fan de ‘March for our lives’ sei se: ‘Myn pake hie in dream; dat 
syn fjouwer bern net op ‘e kleur fan harren hûd beoardield wurde sille, mar 
op harren karakter. Ik haw ek in dream. “Genôch is no echt genôch en dit 
moat in wrâld sûnder gewearen wêze; klear!”  
 
 2000 jier nei Jezus en 50 jier nei Martin Luther King krûpe minsken rûnom 
yn ‘e wrâld noch altyd wei achter hege muorren fan eangst, om’t se bang 
foar harren fijannen binne. Wylst minsken de kroan op Syn skepping binne 
en as immen seit ‘Sjalom aleechem’ dat dan beantwurde wurdt mei 
‘Aleechem sjalom’. Dan binne plakken as it eilân Iona, it kleaster St. Victor 
by Parys en de tsjerke yn Windesheim, wat de Ingelsen neame, ‘a thin 
place’, in plak dêr’t himel en ierde inoar reitsje en dêr ’t minsken gelokkich 
binne omdat se net sjoen hawwe en dochs leauwe, beslút dûmny Piet de 
Jong syn oertinking.  
 
Schola Cantorum Mistúre sjongt dêrnei it Sanctus (Hillich) en nei it gebed it 
Pater noster (Us Heit) en it Agnus Dei (Laam fan God). Ta beslút sjonge de 
minsken liet 655 “Sjong foar de Hear in nij gesang”. Sa hawwe de minsken 
in hiel bysûndere Fryske tsjerketsjinst belibbe.  
 
Nei ôfrin wurdt, ûnder it genot fan in kopke kofje of tee mei keek en 
kreakelinkjes, noflik neipraat. Mei tank oan Jolanda Lootens, dy’t  alles wer 
oant yn ‘e fine puntsjes fersoarge hat.  

Jan Bosgraaf 
 
 

Bestjoer 
Yn it ferslach fan de ledegearkomste stiet op side 6 ûnder 
‘Bestjoersferkiezing’: “Inge is ek wer yn te hieren, mar stelt har sit beskikber 
as der in opfolger foar har is.” En dy opfolger is der.  
 
Us lid Tjitske Mulder – van der Heide is ree fûn de fakatuere yn te foljen. 
Dêr binne wy fansels tige bliid mei.  
 
No is’t offisjeel sa, dat bestjoersleden yn de ledefergadering beneamd 
wurde. Dat is dus yn april 2019. Dan nimme wy fan Inge ôfskie as 
bestjoerslid. Dêrom is Tsjitske sa lang ad interim bestjoerslid. Mar se docht 
wol folop mei.                                
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Krystmiel  2018 
 
Freed 14 desimber 2018 yn Grandcafé-Restaurant 
“Urbana”, Wipstrikkerallee 213 yn Zwolle.  
Ynrin fan 17.30 oere ôf. We begjinne om 18.00 oere.  
 
It krystmiel is njonkelytsen in fêst ûnderdiel wurden fan 
ús winterprogramma. Lekker ite (4 gongen), gleske wyn 

of wat oars der by en moaie muzyk en sang om nei te harkjen of mei te 
sjongen. Dizze (11e) kear komt de fokale manljusgroep ‘Sânman & Sikke’  
wer by ús krystmiel. Dat lûkt nei alle gedachten noch mear iters.  
 
En freegje net hoe’t it kin, it kostet mar € 25.=  de man/frou.  
Leden dy’t ien kear west hawwe, komme dan ek grif wer.  
 
Wa’t hjiroan meidwaan wol, moat him/har foar 8 desimber !!! opjaan.  
Dat kin mei in mailtsje nei fryskselskipswol@gmail.com of troch 
ûndersteand strypke yn te foljen en nei ús ponghâlder te stjoeren;  
Sjoerd Bakker, Koelmansstraat 10, 7722 LX Hoonhorst.  
 
Binne jo allinne en wolle jo graach in famyljelid of freon(dinne) meinimme, 
dy’t gjin lid fan ús selskip is, dan kin dat. Foar dyjinge jildt in priis fan € 40.=.  
 
Foar 8 desimber opjaan !!!  en it jild oermeitsje op bankrekken  
NL95 RABO 037.73.37.366 fan it Frysk Selskip Swol.  
Set der foar alle wissichheid efkes by as it om 1 of 2 persoanen giet.  
 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Ja! Ik kom / wy komme op freed 14 desimber 2018 nei it krystdiner yn 

“Urbana” en meitsje it jild oer op de bankrekken fan it Frysk Selskip Swol 
IBAN rekkennûmer NL95 RABO 037.73.37.366   

Namme(n): 
……………………………………………………………………………………… 

Adres en wenplak: 
……………………………………………………………………………………….  

Tillefoan: ………………………………………………………   

Dieet op medysk advys? …………………………………………………………. 
-13- 
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SA KIN’T EK  
 
Rûnom komt men hoe langer hoe mear Ingelske termen tsjin. Ek yn 
Fryslân. In winkel is in shop wurden. Winkels, o nee, shops hawwe gjin 
Utferkeap of Uitverkoop mear, mar Sale. Nij guod dat yn ‘e winkel hinget, is 

net mear Nieuw binnen gekomen, mar New 
Arrivals of New Collection. Hynders binne gjin 
paarden mar horses, sa’t it op ‘e lúkse 
frachtweinen stiet dy’t de eale bisten ferfiere. 
Blommen binne gjin bloemen mar flowers en dan 
leafst ek noch natural flowers, sa’t ik lêstendeis op 
in frachtwein fan Oegema Transport seach. En sa 
kin ik noch wol even troch gean. It raast bytiden ta 
de protters. We binne der al sa bot ta wend rekke, 
dat we der net iens mear ferheard fan opsjogge. 
Krekt oarsom, doe’t ik fan ‘t simmer by in 
benzinepomp yn Earnewâld dit boerd stean seach, 
fernuvere ik my oer de Fryske tekst.  
Sa kin ‘t dus ek. Of heart is sa?  

        (JB) 

Boekehoeke 
De ferkeap fan nije Fryske boeken rûn de lêste jierren allinkendewei 
werom. Dat hoecht nimmen nij te dwaan. It ledetal fan de kriten rint 
allegeduerigen tebek, leden wurde âlder en romje leaver op dan dat se 
noch mear guod oantuge, der is konkurrinsje fan it e-book en de e-reader, 
ensfh. Dêrom hat de Sintrale Boeke Ferkeap fan it Frysk Boun om Utens de 
stekker der útlutsen. Boeken dy’t noch op foarrie binne, wurde ûnder de 
oansletten kriten ferdield. Dy kinne der mei dwaan wat harren goed tinkt. Yn 
‘e ledegearkomste op 11 april 2018 hat ús selskip it beslút nommen om ek 
mei de boekhannel op te hâlden. It wie in hûd fol wurk en it smiet mar in 
pear sinten op. No gie it yn ‘t foarste plak net om it jild, mar om de 
promoasje fan de Fryske taal en kultuer. Mar dat giet tsjintwurdich ek folle 
mear digitaal as analooch.  
De nije boeken dy’t wy fan de SBF krije, lizze dit winterskoft noch wol op ‘e 
boeketafel en sille nei alle gedachten mei koarting te keap wêze. De hannel 
yn healsliten boeken hâlde wy ek noch oan. Faaks fine jo dêr it boek, dat jo 
altyd nochris lêze wolle.  
Mar der wurde fansels wol nije Fryske boeken skreaun. Sjoch mar ris op 
www.afuk.frl en websjop.afuk.nl  
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FERSLACH LEDEGEARKOMSTE  
 
Op 11 april 2018 yn Parkzicht te Swol.   
 
Iepening en meidielings  
Jan Bosgraaf hjit goed 40 minsken (leden en it koar) wolkom. Fan it 
bestjoer is Inge Bosch ôfwêzich. 
Ferslach fan de ledegearkomste fan 19 april 2017 
Der binne gjin fragen oer it ferslach. Dêrnei wurdt it ferslach fêststeld.  
Jierferslach fan de skriuwer 
Der binne gjin fragen en it wurdt fêststeld.  
Jierferslach fan de boekeferkeap  
Jelma Wiegersma docht ferslach fan de opbringsten fan it ôfrûne seizoen. 
Wy hawwe yn totaal ferkocht foar € 370,00: Boeken/CD’s € 200,00, lêsrûnte 
€ 130,00 en twaddehânsk boeken € 40,00.  
Jan betanket Jelma en har helpsters foar it wurk mei de nije boeken en Jan-
Tjerk foar it wurk mei de twaddehânsk boeken.                  
Jierferslach fan de ferlottingen  
Annet Nieuwenhuis  fertelt dat de opbringst fan de ferlottingen fan it ôfrûne 
winterskoft útkomt op in bedrach fan € 998,95 en sy betanket eltsenien dy’t 
lotsjes kocht hat. 
Jan betanket Annet en Inge en de 
lotteferkeapsters foar it wurk.  
Jierferslach fan de ponghâlder 
Oer it ferslach binne gjin fragen.  
Ferslach fan de rekkenopnimmers  
De kaskommisje bestiet út Aaltsje 
Dijkstra en Freerk Kunst. Aaltsje docht 
ferslach fan it feit dat de kaskommisje 
yn it bywêzen fan Sjoerd Bakker de 
finansjele stikken fan 2017-2018 
kontrolearre en yn oarder befûn hat. 
Harren advys oan de gearkomste is om 
de ponghâlder te ûntlestigjen fan ‘e 
noed (desjarzje te ferlienen).  Dat 
advys wurdt mei hantsjeklappen oernommen.  
Jan betanket Aaltsje en Freerk foar it wurk dat se dien hawwe. Aaltsje hat it 
twa jier dien en is no ôfgeand. Johan Romkema is de nije rekkenopnimmer.  
 

(lês fierder op side 6) 
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(ferfolch fan side 5)  

Beneaming fan in nije reserve-rekkenopnimmer.   
De nije reserve-rekkenopnimmer wurdt Gerben de Groot. 
Bestjoersferkiezing  
Henk Monkel, Inge Boch en Jelma Wiegersma binne ôfgeand. Henk is op ‘e 
nij foar trije jier yn te hieren. Inge is ek wer yn te hieren, mar stelt har sit 
beskikber as der in opfolger foar har is. De fergadering giet akkoard . Mei 
Jelma is it oars; sy is net werkiesber. Jan sprekt in ôfskiedswurd foar Jelma 
as bestjoerslid. Jelma kriget in blomke en in presintsje foar al har 
aktiviteiten yn it bestjoer, benammen foar de boeketafel. Wy fine it spitich, 
mar begripe de redenen. Lokkich bliuwt se foar it koar en lêsrûnte aktyf. 
Boekhannel  
It bestjoer slacht foar om op te hâlden mei de boekeferkeap fan nije 
boeken, CD’s, ensfh.  Jan jout in taljochting en antwurdet op fragen. Gjin 
fan de oanwêzigen sjocht noch takomst yn de boekhannel.  
It winterskoft 2018/2019 
Jan jout in taljochting op it program: útsje nei Fryslân op 26 septimber, 14 
desimber Krystmiel mei Sânman en Sikke, 3 febrewaris Jubileumjûn mei 
Hymphamp, Tsjerketsjinst en foar de jûnen yn oktober-novimber en maart 
siket it bestjoer noch ynfolling.  
Ynlage foar it winterskoft 2018/2019  
It foarstel is om de ynlage op € 38,00 te hâlden. De leden gean hjirmei 
akkoard. 
Begrutting fan it winterskoft 2018/2019  
De begrutting, sa´t wy dy ùtrikt krije, wurdt troch Sjoerd Bakker taljochte en 
der binne gjin fragen oer. Wol in warskôging fan Gerrit Smits om wol jild yn 
de kas te hâlden, want ”in tekoart is lestich”. De begrutting wurdt fêststeld.  
Rûnfraach  
Eelco Wassenaar freget wat de reden wêze kin dat it ledetal werom rint en 
der ek gjin jonge leden bijkomme, wylst yn Swol in grut tal Fryske studinten 
omrint.  Dat it tal leden werom rint, komt, neffens Jan, troch de fergrizing 
fan it ledebestân. Leden komme te ferstjerren en oare leden heakje ôf 
omdat se harren fisyk net goed genôch fiele.  Studinten hawwe hiel oare 
ynteresses en jongelju hawwe it smoardrok mei harren wurk en oare saken. 
Dy generaasje hat neat of yn elts gefal net folle mei it ferieningslibben. Wat 
ek te krijen hat mei de yndividualisearring fan ‘e mienskip yn ’t algemien.  
Dit byld sjogge we by alle noch besteande kriten om útens.     
Jan wiist noch even op in struibrief om sels in libbensferhaal te skriuwen.  
 

(lês fierder op side 7) 
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FRYSK SJONGKOAR SWOL OP REIS   
 
En in wike letter steane wy alwer te sammeljen by Het Anker yn 
Westenholte. No wer de reis nei ús Fryslân, nei De Lemmer diz kear. 
Op 20 april geane wy nei it wrâldferneamde Ir. D.F. Woudagemaal, krije dêr 
in kopke kofje en oranjekoeke fan in pear leden. Mar dat falt yn it wetter, 
want yn ‘e organisaasje is wat ferkeard rûn, no wie it in plakje keek wurden. 
Spitich, mar we nimme it sa’t it is. Dan geane wy nei de filmseal dêr’t yn in 
3D film sjen litten wurdt hoe’t it gemaal wurket. Gjin gewoane somtiden wat 
saaie film as trochsnee, mar mear allyk in spylfilm mei yn ‘e haadrol Peter 
Tuinman.   
In rûnlieding hearde der ek by en nei ôfrin hawwe wy noch efkes songen yn 
‘e masineromte. Wat klonk dat!  As wie’t yn in kathedraal.  
Mei bewûndering foar de buschauffeur har meneuvels geane wy op nei ús 
lunsj yn hotel Gaasterlân. Harmen van der Zee en syn frou hawwe dêr 

goede oantinkens lizzen. In brulloft miende ik; harres 😉 

Nei dat slagge miel krije wy ús ôfslúter en dat is sjonge yn in tehûs, dit kear 
it Suderigge. No’t ik it skriuw, no ja yntik op ’e laptop, wat in tapaslike 
namme, Suder igge. It leit moai yn it suden fan Fryslân oan ‘e igge. Net 
alhiel fansels mar jimme begrype it wol. Der is wer wat drinken en dat is 
mar goed ek want it is tige waarm  waar. It foarjier is net mis sa moai en 
(docht no bliken) ús simmer net minder, no? Nei wat drinken en reemeitsjen 
geane wy de seal yn dêr’t wy sjonge sille en och och wat binne der in bytsje 
minsken. Sa’n bytsje minsken hawwe wy noch nea foar songen. Mar dat 
nimt ús sjongnocht net wei! Wy sjonge om’t wy der nocht oan hawwe en 
wol in oar der fan genietsje, dan graach! Dat wy sjonge foar it Heitelân wei. 
En it giet lekker, de minsken dy’t der binne genietsje der fan. Us eigen 
meinommen publyk seit it ek, dat it is wier, no? Noch in lyts skoft om de kiel 
wer efkes te smarren en wy sjonge ús lêste nûmers foar krekt wat mear 
minsken. Dan hawwe wy ek dit útsje nei Fryslân wer moai ôfslúten en kinne 
wy op nei it kâld en waarm miel dat foar ús klearstiet yn Westenholte. Dat 
smakket ús bêst en is wol wat fergelykber mei it krystmiel, ek sa’n moai 
barren! Wa’t dat betocht hat! In plom! 
No kinne wy in moaie simmer yn en sjogge wy al wer út nei de 
simmermoeting. Och, wat moatte wy sûnder elkoar?  

Jolanda 
 
Yn it twadde krantsje komt it ferslach fan de simmermoeting fan it 
Frysk Sjongkoar Swol.  
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FRYSK SELSKIP SWOL             FRYSK SELSKIP SWOL 

SJONGE OP ‘E FRIEZEDEI  
 
Mei 26 persoanen gienen wy yn ‘e bus nei Ljouwert. Dêrfan sjonge der 23 it 
heechste lied yn ús haadstêd. In moai klupke.  Moai op ‘e tiid komme wy 
oan en rinne it provinsjehûs yn. In krease ûntfangst; in boekje en in slúfke 
mei ús bontsjes foar ús konsumpsjes. 
In lekker bakje kofje mei oranjekoeke giet der by in Fries fansels yn as 
koeke. De Algemiene Gearkomste fan it Frysk Boun om Utens giet fan start 
en wy ek, mar dan mei de oare koaren om te sjongen. 
It klinkt as in klokje sa’n grut koar! It is wat skewiele mei de stuollen en de 
romte, mar wy komme der út. Nei ús generale moatte wy in skoftsje 
wachtsje ear’t wy oan ús lunsj kinne. In pear fan ús hawwe de steateseal 
besjoen en fûnen it prachtich. De lunsj wie lekker, mei sop en in broadsje, in 
lekkere kroket en wat fruit. 
En doe gie de tiid hurd en koene wy ús mar opstelle om wat te sjongen. Dat 
gie moai en de seal genoat. 
Fansels wiene der ek sprekkers, werûnder de kommissaris fan ‘e kening de 
hear Arno Brok. No dat wie in niisgjirrich stikje wat hy fertelde. Hy is berne 
bûten Fryslân mar foar syn wurk nei Fryslân ferfard. Dêr hat hy in goede tiid 
hân en tiid stutsen yn it oanlearen fan it Frysk. Hy is letter wer bûten 
Fryslân wurkjen gien, mar is no werom en die it wurd sels yn goed 
fersteanber Frsyk! Kompliminten út ‘e seal wienen net fan ‘e loft, dat hie der 
ferstjinne. Doe kamen wy nochris oan bar en dêrnei koene we genietsje fan 
Hymp Hamp. Foar my wiene se nij, ik fûn dat se it knap dienen en haw der 
om laitsje kinnen. Doe tiid foar tee of kofje en de attraksje fan ‘e middei. In 
rûnrit troch de stêd, in film oer eveneminten fan it Boun of in rûnlieding troch 
de Blokhúspoarte. 
Dêr bin ik hinne gien, ja fansels wy hiene ús yn it foar opjaan moatten, dat 
is net ferwûnderlik no? Dat wy krigen in rûnlieding fan âld bewarders en 
letter fan de lêste noch libbene fersetstrider, Gerrit Fokkema, syn ferslach. 
Yndrukwekkend wat hy meimakke hat en de ferhalen fan de bewarders.. jo 
sille dêr mar sitte.  
Werom yn it provinsjehûs wurdt de dei ôfslúten en sjonge wy ús lêste 
nûmers wat der yngie as wie it .. ja as wat eins? Jan Bijkerk en de oaren yn 
it publyk wienen it hielendal iens, dit moasten wy faker dwaan. As koar 
hiene wy fansels al in goede jublieumjûn hân yn Berkum, dat wy lizze foar! 
Noch in slokje en hapke foar ’t wy wer op hûs oangeane en dan hawwe wy 
it wer hân..Dan meitsje wy ús as koar klear foar ús jierliks reiske. 

Mei groetnis.Jolanda  
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Sluting 
Om 20.20 oere slút Jan de gearkomste.  
 
Dan drinke wy kofje/tee en dêrnei sjongt it Frysk Sjongkoar Swol trije 
moaie Fryske lieten. As tank foar dizze bydrage kriget Jelma in blomke en 
is der in slûfke mei ynhâld foar de ponghâlder fan it koar.  
 
Nei it skoft fertelt Monte Hallema oer it wetter yn Fryslân, eartiids, no en … 
yn ‘e takomst. In tige nijsgjirrich en learsum ferhaal. Healwei Monte syn 
ferhaal is der foar elts noch in drankje.   
 

Jan Tjerk Kuipers 
 
 
 

 

FERGEES TAGONG FOAR 2 MINSKEN OP 17 NOVIMBER 2018 
 
Dizze bon is foar minsken dy’t foar it earst mei ús selskip yn ‘e kunde 
komme en miskien wol lid wurde wolle.  
 
(Dus NET foar famylje of goekunde út Fryslân of earne oars wei.) 
 
Namme : ........................................................................................................  
 
Adres  : ........................................................................................... 
Postkoade 
en wenplak : ........................................................................................... 
 
Tillefoannûmer: ..........................................................  
 
E-mail: ……………………………………………………..   
 
Is/binne op 17 novimber 2018 GAST by it Frysk Selskip Swol. 
 
Hy hat / wy hawwe dizze bon krigen fan: ...................................................... 
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•  

DER IS DIZZE JUN IN BOEKETAFEL EN IN FERLOTTING MEI MOAIE PRIZEN !!! 

Wipstrikkerallee 213 yn Zwolle.   

Noordenbos & Ko 
mei harren nije programma 

‘Ferbining’ 
 
 
 

 

 

 
Noordenbos & Ko is in ploechje entûsjaste minsken dy ‘t graach sjonge en in toaniel-tic hawwe. Dat moat ek wol sa wêze want as 
oprjochte amateurs dogge sy alles sels. Se spylje ûnderwerpen weryn nearne tsjin oanskopt wurdt, dus net echte maatskippij 
krityske stikjes.  
 
Noordenbos & Ko bestiet út Klaske Kingma-Noordenbos, Janneke Themmen-Westra, Renie Zuiderveld, Aline van der Weij-
Struiksma en Pieter Jelle van der Laan pianist en muzykskriuwer.It lûd wurdt fersoarge troch Henk en Richtsje van den Berg. 
 
“Ferbining” is it sechtste programma fan Noordenbos & Ko. Op 25 jannewaris 2014 spilen se harren foarige programma “Kleur 
bekenne” foar ús yn Urbana. En dat smakke nei mear. .  
 
It wichtichste foar Noordenbos & Ko? Mei in protte nocht de minsken in noflike, fleurige jûn besoargje.  
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