
 

 
 
 

 
It Frysk Boun om Utens hâldt har jierlikse Algemiene Gearkomste by ien fan 
de oansletten kriten. As’t kin by it krite dy’t jubilearret. En omdat it Frysk Selskip 
Swol dit winterskoft 120 jier bestiet, hâldt it Boun de Algemiene gearkomste 
2018 by ús.  
 
Dat sil wêze op  sneontemiddei 30 maart 2019 yn Restaurant Grand-Café 
Urbana yn Zwolle.  
 
Leden fan oansletten kriten binne fan herte wolkom.  
 
Jûns komt Bennie Huisman mei syn nije programma ‘De lange reis nei 
Berlyn’. Ek dan is elk fansels ek fan herte wolkom.  
 
Yn it krantsje fan jannewaris 2019 komt mear ynformaasje.  
 

Hâldt dizze middei en jûn frij !!! 
 

 
 
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 frou T. Mulder – van der Heide   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 2                                                         slachtmoanne 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sa’t wy dit winterskoft ús 120-jierrich bestean betinke, wurdt rûnom yn ‘e wrâld 
stilstien by wichtige barrens yn ‘e skiednis. Sa betinke wy yn Fryslân elk jier de 
Slach by Warns yn 1345. Dat bart op de sneon dy’t it meast tichteby 
Leaffrouwedei (26 septimber) leit. Sûnt 1951 stiet op it Reaklif by Warns in 
monumint, in grutte balstien mei de wurden ‘Leaver dea as slaef’. As we bûten 
Fryslân sjogge, dan waard op 23 maaie dit jier de Slach by Heiligerlee yn 1568 
betocht, dêr’t de Spaanske troepen troch de Hollanners ferslein waarden en wat 
it begjin wie fan de 80-jierrige oarloch. Sjogge we oer de Nederlânske grinzen 
hinne, dan komme we út yn û.o. Frankryk, België en Ingelân dêr’t op 11 
novimber betocht waard dat 100 jier lyn in ein kaam oan ‘e Earste Wrâldoarloch. 
Hast alle wrâldlieders wiene oanwêzich en joegen elkoar de hân. Se witte dus 
wol hoe’t it heart. Op deselde dei betochten de Joaden de Kristallnacht, dy’t ek 
wol de ‘Nacht fan it brutsen glês’ neamd wurdt. Yn ‘e nacht fan 9 op 10 
novimber 1938 waarden yn hiel Dútslân Joaden en harren besittingen oanfallen. 
Twa dagen letter wie’t 400 jier lyn, dat de Synoade fan Doart (Dordrecht) begûn, 
dy’t mar leafst 180 dagen duorre en dêr’t Protestansk Nederlân de ‘Dordtse 
Leerregels’ oan oerhâlden hat. En sa betinkt in grut part fan it minskdom mei 
Kryst de berte fan Jezus, goed 2.000 jier lyn. 
Doe’t er letter folwoeksen wie, hat er it 
minskdom allegeduerigen foarhâlden wat it 
betsjut om fan in meiminske te hâlden, om leaf 
fûn te wurden, om lokkich te fielen en hope en  
ferwachtings te hawwen. Hope en ferwachtings 
op in bettere wrâld en frede op ierde. In goede 
en moaie Kryst tawinske.  

Jan Bosgraaf (foarsitter) 
      Lekker ite by’t krystmiel. 
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FERBINING  
Sneon 17 novimber 2018 

Grandcafé-Restaurant Urbana Swol 
‘Noordenbos & Ko’ mei ‘Ferbining 

85 leden oanwêzich  

 
Hast fiif jier lyn brocht it selskip ‘Noordenbos & Ko’ it programma ‘Kleur 
Bekenne’ by ús yn Urbana. Dêr fermakken se ús leden doe tige mei. Nei 
alle gedachten kamen ús leden dêrom dizze kear wer man- en 
froumachtich nei Urbana, om it nije (6e) programma fan dit ploechje 
entûsjaste minsken te sjen.  
 
It programma hat as titel ‘Ferbining’.In programma mei hiel werkenbere 
ûnderwerpen út it hjoeddeiske libben, sa as it brûken fan sosjale media, 
aksjes foar goede doelen, âldereinsoarch, der goed út sjen wolle (sûn ite, 
fitness en face-lifte). Se wurde ôfwiksele mei oantinkens fan eartiids; 
bygelyks it iten fan potstro (boekweit) en, mei in earnstiger ûndertoan, de 
kast mei laatsjes (de rêchpûde) dy’t elk minske hat. Yn ‘Ferbining’ wurdt 
nearne tsjin oan skopt, mar in pear lieten en sketsen binne in bytsje 
maatskippij-kritysk. De fraach yn it liet ‘Hoe soe’t komme mei de wrâld’ sil 
mannichien him of har ek wol ris stelle. Dat de soarch foar de âlderein 
aardich útklaaid is, is ek algemien bekend. Foar alle skytwysjewasjes moat 
hjoed de dei betelle wurde. Mar de âlderein is ek tige kreatyf. Mei in 
optreden fan it ‘Orkest yn need’ wurdt jild ynsammele om it (finansjele) 
libben wat draachliker te meitsjen. Benammen by dizze skets skuorre de 
minsken harren, by wize fan sprekken, de bûsen út. Mar ek fierwei de 
measte oare lieten rinne de minsken as lij wetter yn ‘e earen en krije, lykas 
de sketsen, spontaanwei applaus fan it publyk.  
 
Net allinne omdat it faak sa werkenber is, mar ek troch de wize sa’t it 
allegearre brocht wurdt. De ôfwikseling en it tempo is moai, wat mei alle 
ferklaaierij perfoarst net maklik is. Want hoe faak moatte de 4 spylsters 
(Klaske Kingma-Noordenbos, Janneke Themmen-Westra, Aline van der 
Weij-Struiksma en Renie Zuiderveld) en de pianist (Pieter Jelle van der 
Laan), yn Urbana de trep nei de klaaikeamer ûnder de seal wol net op en 
del?!. Boppedat binne de klean en de kleuren goed op elkoar ôfstimd. En 
mei twa betûfte lûdtechnisi (Henk en Richtsje van den Berg) is it allegearre 
ek goed fersteanber. Sa besoargje de minsken fan ‘Noordenbos & Ko’ mei 
in protte nocht de oanwêzige leden fan it Frysk Selskip Swol op ‘e nij in 
noflike en fleurige jûn.               (JB) 
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KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN    
 

WINTERSKOFT 2018 – 2019   
Wannear Krite Wat Wêr 

    

FREED 
14 des 2018 

Swol Krystmiel mei  
‘Sânman & Sikke’ 

 
Urbana  Zwolle 

4 jann 2019 Assen Stamppôtbuffet ’t Haoler Hoes 
Hooghalen  

10 jann 
2019 

Súdeast 
Drinte 

Nijjiersbesite mei 
stamppôtbuffet en eigen 
bydragen kriteleden 

Wielens 
Noord-Sleen  

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  
Bennie Huisman mei ‘De lange 
reis nei Berlyn’ 

 
Urbana  
 Zwolle 
 

?? apr 2019 Swol Fryske tsjerketsjinst Protestanske tsjerke 
Windesheim 

12 apr 2019  Swol Ledegearkomste  Het  Anker   

28 apr 2019 Assen Fryske tsjerketsjinst  Minniste tsjerke 
Assen  

    

 
 

En ferjit no net om jimme foar 8 desimber op te jaan foar it  
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Fannacht hie ik in frjemde dream            
Orizjineel: Ed McCurdy (1950) / Sweedske ferzje: Cornelis Vreeswijk 
Fryske tekst: Piter Wilkens (cd ‘De Fleanende Hollanner’)    
 
Fannacht hie ik in frjemde dream               
nea earder dreamd’ ik sa                            
de hiele wrâld wie ’t wakker iens                
men woe gjin striid mear ha                       
ik dreamde fan in grutte seal                      
mei lieders yn petear                                  
se skreaunen op in dokumint                     
wy fjochtsje nimmer mear                          

 
MEIE JO EK SA GRAACH SJONGE?   
 
Kom dan ris nei in repetysje fan it  
Dit mingd koar is folslein selsstannich. Leden hoege 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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SIMMERMOETING FRYSK SJONGKOAR SWOL   
 
Op de 17e fan ‘e heamoanne kamen wy as Frysk Sjongkoar Swol wer by-
elkoar foar ús simmermoeting. Diz kear yn it Engelse Werk.  
Us aktiviteitenkommisje docht goed wurk! Mochten jo ek wol fan sokke 
útsjes hâlde en ek noch wat sjonge kinne, kom der dan gau by!  
 
In kopke kofje mei wat 
lekkers derby stie by 
oankomst al klear. Doe’t ik 
kaam wie ’t al aardich fol 
en elk wie al moai mei 
inoar yn petear. It wolkom 
kaam fan ús 
kommisjeleden. Yn’t 
foarste plak foar ús 
sprekker fan dy middei, 
Jan Gulikers. Hy hat mei 
Ad van Halem in boek 
skreaun oer dit prachtige 
gebiet oan ‘e Isel by Swol. It park, yn ‘e romantyske Ingelske lânskipstyl 
(sjoch de foto), waard om 1828 hinne oanlein op ‘e eardere festingwurken 
dy’t ein 17e ieu oanlein waarden. De mannen fertelden ek oer de wyken  
Spoolde, Schelle en Oldeneel. It boek is net mear te keap. Mooglik fine 
jimme der nochris ien yn ‘e kringloop. Net alles wie like goed te ferstean, 
meastentiids wat lestich yn ‘e iepenloft, mar it measte krigen wy wol mei. In 
moaie fytsroute krigen wy ek noch mei. En doe koenen wy mar wer fierder 
mei it bypraten.  
 
Dat fytsen komt wol ris tinkt my. In stikmannich konsumpsjebontsjes foar it 
wyntsje, it pilske of gleske fris. Noch in flaubyt. Och, och wat hat it ús goed 
smakke en foldien. Dat wy kinne mar wer útsjen nei it sjongen en bypraten  
yn septimber. Dan hawwe wy ien repetysje en sjonge de sneons alwer yn 
de Grote Kerk yn Dalfsen. Op ‘e iepen monumintendei. Dat regelet Sjoerd 
Bakker altyd foar ús. Sa sjogge jo mar, wy hawwe elkoar nedich! 
 

Oant in oare kear. 
Jolanda Lootens  

û.o. ponghâlder Frysk Sjongkoar Swol 
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UTSJE NEI FRYSLAN 
 
Woansdei 26 septimber 2018 is’t safier; it jierlikse útsje fan ús selskip. 
Moarns om healwei tsienen rydt de bus fan IJsseltours fan it P+R-terrein 
efter it NS-stasjon yn Zwolle op wei nei Fryslân. 36 leden hawwe harren 
foar dit útsje opjûn. Spitich heakje der in pear ôf omdat se net rjocht halich 
binne of om in oare reden net mei kinne.  
 
It earste reisdoel is it tsjerkje 
fan Friens, dêr’t de kofje/tee 
ree stiet. Mar wêr is de 
oranjekoeke? Dêr moatte de 
minsken it troch in 
misferstân bûten stelle. De 
koster fertelt it ien en oar oer 
de skiednis fan ‘e tsjerke en 
in pear anekdoates dy’t er 
meimakke hat. Dy skiednis 
is wol nijsgjirrich. De kreas  
ûnderhâlden tsjerke is yn 
1795 boud op kosten fan de                De kofje/tee stiet ree.  
famylje Van Sytzema.  
Yn ‘e tsjerke hinget in  grutte samling roubuorden. De Van Sytzema’s 
wennen sûnt de 16e ieu oant mids 19e ieu op Beslingastate, earder 
eigendom fan de Van Beslinga’s. De state is yn 1849 ôfbrutsen. Der is neat 
mear fan werom te finen. Sels de terp dêr’t er op stien hat, is ôfgroeven. 
Eeltsje Halbertsma (1797 – 1858) hat in gedicht oer Beslinga-state makke. 
Dat begjint sa:  
“O, Beslinga! O, eed’le state!  
O, lusthôf fan de Fryske grûn.  
Oer al de ridderlike staten,  
Hoe is dyn bluister no ferrûn!”  
En it gedicht einiget mei:  
“Wês lang de taflecht yn de smerte,  
O, stil, mar leaflik Beslinga!  
De treaster foar ’t ferpletterd herte  
Fan de eed’le stam fan Sytsama.”   
In soad leden fan dy ‘eed’le stam fan Sytsama’ binne dan ek yn Friens 
beïerdige. De roubuorden yn ‘e tsjerke binne dêr de stille tsjûgen fan.  

 
(lês fierder op side 5) 
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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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Boekehoeke  

 
Nije boeken dy’t wy fan de SBF krigen hawwe, lizze dit winterskoft noch op 
‘e boeketafel en binne mei koarting te keap. Mar wês der rap by, want fuort 
= fuort en op = op.  
De hannel yn healsliten boeken hâlde wy noch wol oan. Koartlyn hawwe wy 
wer in pear doazen mei moaie twaddehânsk boeken en cd’s krige 
Mar der wurde fansels wol nije Fryske boeken skreaun. Sjoch bygelyks mar 
ris op www.afuk.frl en websjop.afuk.nl  
Ta gelegenheid fan ‘Leeuwarden-Fryslân 2018 Culturele Hoofdstad van 
Europa’ is yn ‘e boekewike 2018 in nij boek oer Ljouwert útkommen; 
‘Leeuwarden’  

It is it skriuwersdebút fan Geke Veldhuis, dy’t yn 
Ljouwert opgroeide en dêr in part fan de nei-
oarlochse opbou meimakke hat. Yn dy tiid hat se, 
mei har man, de grûnslach foar dit boek al lein. Mei 
as belangrykste boarne it libbenswurk fan Wopke 
Eekhoff, dy’t yn ‘e 19e ieu argivaris en útjouwer yn 
Ljouwert wie. Nei’t se har yn’t midden fan it lân nei 
wenjen set hiene, kaam Geke noch faak yn Ljouwert 
en geandewei seach se de stêd feroarjen fan in 
provinsjestêd ta in ekonomysk en kultureel sintrum 
fan Fryslân. De nominaasje en de beneaming fan 
Ljouwert ta kulturele haadstêd fan Europa wie foar 

Geke de oanlieding om de sammele paperassen wer foar’t ljocht te heljen 
en dy âlde basisynformaasje te bewurkjen ta in flot skreaun boek dat him 
maklik lêze lit.  
By opgravingen by Burgum en It Hearrenfean binne rêsten fûn fan de âldste 
bewenners, dy’t dêr sa’n 10.000 jier lyn wenne hawwe. Sa’n 3.000 jier lyn 
strutsen minsken mei in Keltysk-Germaanske kultuer yn dizze omkriten del; 
de fiere foarâlden fan ‘e Friezen. Oan’t begjin fan ús jiertelling leine der trije 
lytse terpdoarpkes oan in ynham fan ‘e doetiidske ‘e Middelsee. De 
bewenners libben fan lânbou, fiskerij en hannel. Om harsels te befeiligjen 
fusearren de trije terpen en ûnwikkelden harren ta ien stêd. Sa krige om 
1200 hinne de stêd de namme fan it omlizzende lân; de werden (=terpen) 
van Lieuwe: Leeuwarden.  

It boek kostet € 18,50 en is on-line te bestellen op it webadres:  
https://www.boekenbestellen.nl/boek/leeuwarden-culturele-hoofdstad 
Bestelde boeken wurde troch de post thús ôflevere. 

(JB) 
-12-  

(ferfolch fan side 4) 

Op ien fan dy roubuorden stiet yn sierlike letters:  

“De Hoog wel Geboren Freulijn Frouck, Juliana, Gertruit, van Sijtzama, is 
Geboren, op den Blanckenhemert, tot Heemse in Overijssel den 10de  oude en 
21ste Neuwe Stijl van September, 1695 en Overleden op Beslinga Staete tot 
Friens den 14 Februarij, 1721.”  
Twa ferskillende bertedata. Dat makket fansels nijsgjirrich. It hat te krijen 
mei de oerstap fan de Juliaanske kalinder nei de Gregoriaanske kalinder. 
Yn Fryslân barde dat om 1700 hinne.  
 
Dêrnei giet de reis nei Restaurant ‘Het Meer van Lenten’ yn Terherne, dêr’t 
de minsken harren de pankoeken en útsmiters, mei útsicht op ‘e 
Snitsermar, bêst smeitsje litte.  
 

Nei’t middeisiten giet it wer fierder nei 
Goïngaryp, Eagmaryp en Sniksweach. Dy 
doarpen hawwe in moaie klokkestoel. By twa 
fan ‘e trije kinne de minsken even út ‘e bus 
om se better besjen te kinnen. By de oare 
bliuwt de bus even stil stean. Klokkestuollen 
hearre tipysk by Fryslân. Bûten Fryslân 
steane mar in pear. Nei alle gedachten binne 
se yn Fryslân ûntstien, trochdat bepaalde 
gebieten te earm wiene, of mienskippen te 
lyts, om in tsjerke te bouwen. Soms waard 
der in tsjerke sûnder toer boud en in 
klokkestoel dernjonken. In klokkestoel is 
bedoeld om de deaden te belieden. En der is 
de tradysje fan it Sint Thomaslieden, 

bygelyks yn Ketlik en Aldehoarne, om boaze geasten te ferjeien.  
 
Dan giet it op nei De Jouwer. Dêr kinne de minsken harren yn ‘e 
winkelstrjitte (Midstraat) even fertrêdzje. It lêste pleisterplak is Langwar, 
dêr’t yn Restaurant ‘Noflik Langwar’ in hearlik stampôtbuffet ree stiet. Nei’t 
dat behimmele is giet it wer, mei in goed gefoel oer dizze moaie dei, op 
Zwolle en op hûs oan. Mei tank oan Gerben de Groot, dy’t it útsje 
organisearre hat.  

(JB) 
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ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING   
 
Sa njonkelytsen hat elk der wol fan heard of mei te krijen hân; de Algemene 
Verordening Gegevensbescherming (AVG), dy’t op 25 maaie 2018 yn 
wurking gien is. Yn’t foarste plak freget de AVG om in privacybelied, dêr’t 
de prinsipes yn beskreaun wurde dêr’t it Frysk Selskip Swol (FSS) him oan 
hâlde wol. As twadde freget de AVG om in op it privacybelied basearre 
privacyreglemint, dat troch de ledegearkomste goedkard wurde moat.  
 
Dit is nedich omdat it selskip persoansgegevens fan har leden opslacht en 
beheart (feroarje en ferwiderje). Yn ‘e 120 jier fan it bestean fan it FSS hat it 
noait oars west en hawwe wy it altyd sa dien. Mar no mei dat fan ‘Brussel’ 
net mear sûnder de eksplisite tastimming fan belutsene (de persoan yn 
kwestje).  
 
It FSS hat fan syn leden de folgjende gegevens: namme, adres, wenplak, 
telefoannûmer en (as immen dat hat) it e-mailadres. Dy gegevens binne 
opslein yn in digitaal bestân yn Google Drive en dêrmei sa goed mooglik 
befeilige.  
 
Dat bestân wurdt brûkt foar:  

• it fêstlizzen fan it ynbarren fan de ynlage en jeften; 

• it fêstlizzen fan oanmeldingen en betellingen foar aktiviteiten fan it 
FSS (útsje / krystmiel); 

• it tastjoeren fan it meidielingenblêd en mooglike oare ynformaasje 
fan en oer it FSS, it Frysk Boun om Utens en de by it Boun 
oansluten kriten.  

 
Allinne de ponghâlder hat it foech om dizze gegevens fan leden yn it bestân 
fêst te lizzen, feroarings yn dizze gegevens oan te bringen en gegevens út 
it bestân te ferwiderjen. De gegevens dy’t út it bestân ferwidere binne, 
wurde nei ôfrin fan it boekjier ferneatige.   
 
It FSS jout gjin persoansgegevens oan tredden, útsein de 
persoansgegevens fan bestjoersleden en kontaktpersoanen sa’t dy yn it 
meidielingenblêd (it krantsje) opnommen binne. It meidilingenblêd giet nei 
de leden en de advertearders en stiet op ‘e webside fan it Frysk Boun om 
Utens. Dêrta hawwe de belutsenen tastimming jûn. Fierder wurde dy 
persoansgegevens net fuortjûn.  

(lês fierder op side 7) 
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200 JIER ‘STILLE NACHT’  
 
‘Stille Nacht’ is ien fan de bekendste en populêrste krystlieten fan ‘e wrâld. 
It komt út it Salzburgerland. Joseph Mohr skreau yn 1816 de tekst en 
komponist Franz Gruber skreau de melody.  
 
It liet is oerset yn mear as 140 talen. De oarspronlike ferzje hat 6 fersen. De 
fersen 1, 2 en 6 wurde it meast songen. In protte artysten hawwe it liet 
songen en mannich koar hat it op it repertoire.  
 
‘Stille Nacht’ waard foar’t earst útfierd yn de St. Nicolauskirche yn 
Oberndorf (by Salzburg) op earste krystdei 1818. 200 jier ferlyn.  
De tsjerke waard brekfallich en is ôfbrutsen. Op it plak dêr’t de tsjerke stien 
hat, stiet no de Stille Nacht-kapel.  
 
Yn in oersetting fan Ellie Bouhuis is de Fryske tekst:   

 

Stille nacht, Hillige nacht, 
Stjerreglâns ing'le wacht, 

't Bern dat mannichten silligje sil, 
dreamt yn’t krêbke en glimket sa stil 

rêst yn sillige slom  
rêst yn sillige slom.  

 
Helpleas Bern, Hillich Bern 

ek foar ús, fier ferlern 
kaam it del út Syn hearlik ryk 

waard it lyts en oan earmen allyk, 
joech ús it libben werom 
joech ús it libben werom. 

 
Stille nacht, Hillige nacht, 

ierde heil, fred' en ljocht  
bring, mei't ing'le halleluja  

tank en gloarje dy Kening ta 
sjong, ferlosten, Syn rom 
sjong, ferlosten, Syn rom. 
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FRYSK SELSKIP SWOL             FRYSK SELSKIP SWOL 

IN MIDDEISPORGRAMMA 
 
Lêstendeis, op in moaie neisimmermiddei, siet it bestjoer wat te 
filosofearjen oer de wurklisten foar de kommende jierren. Ien fan ‘e 
mooglikheden dy’t op’t aljemint kamen, wie om ris in middeisaktiviteit te 
hâlden. Sa no en dan is der wol ris immen dy’t seit, dat er jûns in hekel 
begjint te krijen oan autoriden of dat it gewoan beswierlik wurdt om jûns de 
doar noch út te gean. Dat is in logysk gefolch fan it âlder wurden. En de 
trochsnee leeftyd fan ús leden wurdt geandewei heger. Dat sjogge we net 
allinne by ús selskip. Alle kriten om utens hawwe dêrmei te krijen. Der 
binne dan ek al mear kriten om utens dy’t sa no en dan in middeisaktiviteit 
op priemmen sette. Dat hoecht net perfoarst in grut of djoer programma te 
wêzen. It kin mei wat lytsers ek wol ta. Dan kriget sa’n middei ek mear in 
moetingselemint. Mar oer wat al of net kin en mooglik is, filosofearre it 
bestjoer op dy moaie neisimmermiddei noch net. Earst wolle we graach 
witte, oft ús leden der al of net wat foar fiele om ris op in middei by-elkoar te 
kommen. Dêrom dizze fraach:  
Wat fine jo der fan as der ris in middeisaktiviteit hâlden wurdt?  
Graach foar 10 desimber in reaksje nei fryskselskipswol@gmail.com  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
                     I love Fryslân  
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(ferfolch fan side 6) 

In nij lid jout skriftlik tastimming om har/syn gegevens te ferwurkjen, op te 
slaan en by te hâlden.   
 
Dan kin it fansels wêze, dat er yn in ferslach of sokssawat in namme fan ien 
of mear leden neamd wurdt of dat fan it ien of oare barren in foto makke 
wurdt, dêr’t ien of mear leden werkenber op stean.  
 
Oant no ta waard soks gewoan yn it meidielingenblêd (it krantsje) 
opnommen. Dêr moat de belutsene no foarôf ek tastimming foar jaan, 
omdat it meidielingenblêd publisearre wurdt, sa’t hjirfoar oanjûn is.  
 
Yn it gefal fan it FSS, mei goed 120 leden, hat it wat wei fan sjitten mei in 
kanon op in mich. Mar hawar, as bestjoer kinne wy fansels net krekt dwaan 
as witte wy fan neat. Wy wolle der lykwols net in hiele poppekast fan 
meitsje mar leafst sa koart mooglik krieme.  
 
Dêrom freget it bestjoer elk lid hjirby, as: 
  

1. Jo it der mei iens binne, dat wy jo persoansgegevens ferwurkje, 
opslagge en beheare foar de op side 6 neamde doelen?  

2. Jo it meidielingenblêd en oare ynformaasje oer aktiviteiten fan ús 
selskip, it Frysk Boun om Utens en oare kriten ûntfangen bliuwe 
wolle?  

3. Jo tastimming jouwe om, as it sa útkomt, jo namme en/of in foto 
dêr’t jo werkenber op steane, yn in ferslach fan bygelyks it útsje, it 
krystmiel, de tsjerketsjinst of ledegearkomste, yn it 
meidielingenblêd fan it FSS op te nimmen?   

 

As jo hjir gjin beswier tsjin hawwe, hoege jo neat te dwaan. Dan 
giet it bestjoer der fan út dat wy jo tastimming hawwe.  
 
Mochten jo earne beswier tsjin hawwe, lit ús dat dan foar 15 desimber 2018 
skriftlik (brief of e-mail) witte.  
 
Mei freonlike groetnis,  
It bestjoer.   
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DIZZE JUN IS DER GJIN BOEKETAFEL MAR WOL IN  FERLOTTING MEI MOAIE (KRYST)PRIZEN !!! 

                                                                            Wisptrikkerallee 213  Zwolle                        

 

 

 

 

 

mei meiwurking fan  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 

Noch net opjûn foar it krystmiel? Doch dat dan daliks! Sjoch op side 13.  
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