
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 3765384  
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 
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KRYSTMIEL  
Freed 14 desimber 2018 

Grandcafé-Restaurant Urbana Swol 
Krystmiel mei ‘Sânman & Sikke’ 

61  leden en 4 gasten oanwêzich  

 
Foar de 11e kear op rige wie der foar leden fan ús selskip in krystmiel yn 
Urbana. Dizze kear wer mei muzikale omlisting fan de sjonggroep ‘Sânman 
& Sikke’. Wer? Ja, want yn 2008, 2009 en 2013 wiene de mannen mei 
harren prachtige lieten ek by ús krystmiel te gast. As se in pear jier net west 
hawwe, is der al rillegau  immen dy’t freget, wannear’t se wer ris komme. 
Ek dizze jûn fleurden se op mei moaie krystlieten en lieten dy’t passe yn ‘e 
sfear fan kryst. En wat wiene de mannen op dreef. Se songen by wize fan 
sprekken de kryststjerren fan ‘e himel. It rûn de 65 oanwêzigen as lij wetter 
yn ‘e earen.  
 

Allyksa gie it mei it iten. Dat foel der 
yn as in preek yn in âlderling, om 
noch mar in siswize te brûken. In 
foargerjocht fan rikke hin mei 
manderyntsjes en figen/dadel 
chutney, tomatesop, krûdige 
Sallanske nekkerollade mei 
alderhande bygerjochten, in 
neigesetsje fan tiramisu, kersen, 
perzik en slachrjemme en kofje/tee 

mei Fryske dúmkes as ôfsluter. Wa’t it lêst, dy rint it wetter om ‘e tosken. 
Dat gie de minsken oan’t krystmiel ek sa. It smakke allegearre tige by tige. 
Mei tank oan ús lid Gerben de Groot, dy’t it mei de sjef-kok fan Urbana 
regele hie.  
 
Under de 65  iters, wiene 4 gasten, dy’t mei ús leden meikommen wiene. 
Sûnt in pear jier kinne leden, dy’t allinne binne, immen meinimme. Want 
‘allinne wêze’ strykt net mei de krystgedachte. Kryst en it krystferhaal stiet 
foar omsjen nei elkoar en noed foar elkoar stean.  
 
Dat kaam ek ta utering yn de krystoertinking, dy’t as tema ‘mienskip’ hie. 
Mei in knypeach nei it motto fan Ljouwert-Fryslân Kulturele haadstêd fan 
Europa 2018; ‘iepen mienskip’. En mienskipsfielen en mienskipssin sit ús 
Friezen no ienkear yn it bloed. Yn ‘e grutte wrâld is dat faak fier te sykjen.  

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

WINTERSKOFT 2018 – 2019   
Wannear Krite Wat Wêr 

    

FREED  
8 feb 2019 

 
Swol 

Jubileumjûn 120 jierrich 
bestean mei ‘Dûbelportret’ fan 
Hymphamp 

 
Urbana  Zwolle  

14 mrt 2019 Súdeast 
Drinte 

Griet Wiersma Zaal Wielens  
Noord-Sleen  

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   

26 apr 2019 Súdeast 
Drinte 

Kritereiske 25 jierrich bestean 
 

Boattocht troch 
Fryslân  

28 apr 2019 Assen Fryske tsjerketsjinst  Minniste tsjerke 
Assen  

?? april /  
maaie 2019 

Súdeast 
Drinte 

Ledegearkomste Zaal Wielens 
Noord-Sleen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oant sjen op freed 8 febrewaris 2019 op ús jubileumjûn. 
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Simmer 2000 Liet  
 

Fryslân do libbest, do libbest as in hert, 
gjin dei dat ik net even oan dy tink. 
Der baarnt in fjoer yn my, in libbenslang ferlet, 
dy te rûken, dy te sjen dyn taal te hearren, 
myn byld fan dy is noch net skansearre: 
dyn wide loften, de sinne oer it waad, 
boerepleatsen yn it beammeskaad, 
de âlde toer dy't tolve oere slacht, 
de fiere lûden yn'e stille nacht. 
Fryslân do libbest, do libbest yn myn hert, 
al bin ik fier fan dy, ferjit my net, 
Fryslân ferjit my net. 
 

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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(ferfolch fan side 2) 

Dêr draait it noch fierstente faak om jild en macht en jildt it rjocht fan de 
sterkste. Wat soks ta gefolgen hat, sjogge we alle dagen om ús hinne. 
Wylst wittenskippers der fan oerstjûge binne, dat de klimaatsystemen op 
ierde slim fersteurd wurde as de temperatuer op ierde yn trochsnee mei 
mear as 2 graden stiigt, komt der noch alle dagen mear CO2 yn ‘e 
atmosfear telâne yn stee fan minder. En binne der noch fierstente folle 
minsken dy’t net beseffe (wolle), dat elk minske graach as folweardich 
gelykweardich behannele wurde wol. Wylst dy lytse poppe – Jezus – yn dy 
earmoedige stâl yn Bethlehem, doe’t er folwoeksen wie, syn folk foarhâlden 
hat, dat alle minsken gelykweardich binne. Fansels binne der no, allyk yn 
Jezus’ dagen, ek hoeders en keningen, gelearde minsken en ienfâldige 
lânslju, hoeren en tolgarders (om it Bibelsk te sizzen), minsken mei 
ferskillende hûdskleuren, minsken mei ferskillende leauwen, minsken dy’t 
hâlde fan minsken fan it oare of fan itselde geslacht. Mar as minsken hearre 
wy mei-elkoar ta ien grutte wrâldomfiemjende mienskip.  
 
By it earste krystmiel yn desimber 2008 sieten 86 leden om ‘e tafel.  Dat wie 
32% fan it tal leden dat it selskip op dat stuit hie. Oan it krystmiel yn 2017 
diene 66 leden. Dat wie 47% fan it tal leden. We wiene der suver grutsk op. 

En dizze kear dus 61 Dat is 50% fan ‘e leden dy’t der op dit stuit binne.  
 
Wa’t gelok hie, koe ek noch ien (of twa) fan ‘e 19 prizen út ‘e lotterij mei nei 
hûs nimme. Annet Nieuwenhuis en Tjitske Mulder hiene foar moaie 
krystprizen soarge. En as we dan dochs oan’t siferjen binne, 19 prizen op 
65 minsken is in kâns fan 29%. Dat is in gruttere kâns as yn ‘e bankgiro-, 
freone-, postkoade-, steatslotterij mei-elkoar.   
 
Al mei al wie’t in hiel moaie, 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’. It makket neat út. Elk minske is gelykweardich.   

(JB) 

Sjoch ris yn laatsjes en tromkes oft der earne noch in 
steapeltsje ‘DE-punten’ leit. Nim se op in jûn mei en jou 
se oan Annet Nieuwenhuis of Tjitske Mulder. Of triuw se 
by ien fan harren yn ‘e brievebus. Dan wikselje sy de 
punten yn foar moaie prizen foar de ferlotting.  
Yn’t foar tige tank.  

-3- 
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     JUBILEUM    
 
    Op freed 8 febrewaris 2019 bestiet it Frysk 

Selskip Swol 120 jier. Sûnt de krite ‘Gysbert 

Japicx’ fan Haarlim yn ‘e simmer fan 2018 

opheft is, binne wy de âldste noch 

besteande Fryske krite om utens.  

Yn ‘e rin fan dy 120 jier hawwe der strieminne tiden west en hat it 

fuortbestean fan ús selskip faker as ien kear in knikkert op ‘e kant west.  

Der wienen lykwols ek hichtepunten. Bygelyks yn april 1988, doe’t it 500ste 

lid ynskreaun waard. Nee, dat is gjin fersin. Wy hiene 500 leden. Mei sa’n 

grut tal leden, wie it mooglik om grutte en djoere produksjes nei Swol 

komme te litten. Dy lutsen in soad minsken en soargen foar nije leden. Mar 

it ledetal is nea goed boppe de 500 útkaam. It ferrin wie krekt oarsom. Hast 

elts jier rûn it ledetal in bytsje tebek. Nettsjinsteande it feit, dat der 

geregeldwei grutte en moaie foarstellings te sjen wiene. It waard dúdlik, dat 

de tiid fan de santiger en tachtiger jierren fan de foarige ieu foargoed foarby 

wie en net werom komme soe. De maatskippij stekt hiel oars yninoar as 30 

– 40  jier ferlyn, wurk- en reistiden binne feroare, men is folle mobiler 

wurden, de ynfrastruktuer is ferbettere wêrtroch ôfstannen benammen wat 

tiid oangiet koarter wurden binne, man en frou en partners wurkje beide, 

feroarje faker fan wurk en ferhúzje maklik, men giet faker as ien kear mei 

fakânsje, sosjale media meitsje in gigantyske flecht en gean sa mar troch. 

Foar it ferienigingslibben is hieltyd minder tiid. Dat jildt net allinne foar 

Fryske kriten mar yn it algemien. Der wurde sels ferienings opheft, omdat 

der gjin bestjoersleden te krijen binne. Dêr hat ús selskip oant no ta lokkich 

gjin lêst fan. Mar wol fan in hieltyd fierder weromrinnend tal leden. Oer de 

ôfrûne 30 jier yn trochsnee 12½ yn ’t jier. De lêste jierren giet de delgong 

lykwols hieltyd flugger. As we ús realisearje, dat ús selskip op dit stuit 123 

leden hat, dan hoege we gjin ‘Bartjens’ te wêzen om útrekkenje te kinnen, 

wêr’t de einstreek fan ús selskip sa om-ende-by lizze sil. ‘Wat is dat no foar 

dom praat’, sille guon grif tinke. ‘Sok praat heart dochs net by in jubileum.’ 

Nee, fansels net, al is’t ek de realiteit. Wy sille ús jubileum op beskieden 

wize fiere en der mei-elkoar in moaie en smûke jubileumjûn fan  meitsje. 

Mei de betûfte help fan HympHamp (Jelmar Hoekstre en Fokke Plantinga) 

slagget dat ek grif. En dêrnei geane wy fleurich fierder mei ús jûnen en oare 

aktiviteiten.  

(JB) 
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Boekehoeke 
 
Sa’t al earder yn‘t krantsje stie is it Frysk Boun om Utens ophâlden mei de 
Sintrale Boekeferkeap. De foarrie oan boeken ensfh. is ferparte ûnder de by 
it Boun oansletten kriten. De nije boeken dy’t wy fan de SBF krigen hawwe, 
lizze dit winterskoft op ‘e boeketafel en binne foar de helte fan ‘e priis te 
keap. Mar wêz 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. Faaks 
fine jo dêr it boek, dat jo altyd nochris lêze wolle.  
 
Wa’t in nij Frysk boek of in boek oer Fryslân siket, kin fansels terjochte by 
de boekwinkels yn Fryslân en ek by de Afûk. Sjoch mar op websjop.afuk.nl  
 
Dêr fine jo û.o. de dokumintêre roman ‘Kompleten’ fan Marga Claus 
(Ljouwert, 1955). It waard nominearre foar de Gysbert Japicx-priis 2015. 
Priis € 17,50   

 
Healwei de tweintichste ieu is der yn ‘e 
Braziliaanske melaatskenkoloanje Colonia Santa 
Isabel, yn it bisdom Belo Horizonte,  sprake fan 
wûnderlike Mariaferskiningen, mei dêrby fleskes 
miswyn dy't spontaan oerrinne, en slim sike 
minsken dy't ynienen genêzen binne. De 
nuchtere Boalserter pater Rogatus Hoogma 
besiket dat mystearje te befetsjen, mar Rome wol 
der gjin praat fan hawwe. 
 
Anno 2010 lûkt in Fryske skriuwster har acht 
dagen werom yn in benedictinerkleaster om de 
histoaryske brieven oer dy melaatsken te lêzen. 

Se wit net dat dy brieven oer sykte en genêzing én har ferbliuw yn it 
kleaster benammen wat oer har eigen takomst fertelle.  
 
In roman oer wûnderbaarlike genêzingen yn in fier lân en in net minder 
wûnderbaarlike sykte en dea ticht by hûs.  

(JB) 
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It Fryske taalgebiet wie yn ‘e betide 
midsieuwen folle grutter as no. In part fan 
West-Nederlân wie Frysktalich, lykas it 
hjoeddeiske Grinslân, it Dútske East-
Fryslân en it no noch Frysktalige Noard-
Fryslân. Yn wat no Noard-Hollân is, wie it 
Frysk oan ‘e ein fan ‘e midsieuwen al 
fierhinne weiwurden, mar it Wetterlân wie 
in útsûndering. Dat bestie út tige isolearre 
doarpkes en huzen, op eilantsjes yn it 
fean. Troch dy isolaasje koe it Frysk it dêr oan ‘e santjinde ieu ta folhâlde. 
 
Foarich jier is der in Frysktalige liettekst opdûkt út 1643, út de streek 
Wetterlân. De ûntdekker is Arjen Versloot, heechlearaar taalkunde oan de 
Universiteit fan Amsterdam. It stiet yn in boekje mei fierder Hollânsktalige 
leafdesferskes, dat as titel hat d’Amsteldamsche Minne-zuchtjens. It Fryske 
gedicht is 48 rigels lang en frijwat eroatysk en seksueel.  
 
It earste kûplet fan it gedicht:  
 

It begjint mei de rigels ‘Myn liaf is een soo swieten dier, soo molle bolle 
femke. Jeck wod' dat jeck altijet bieer wier.’ (‘Myn leaf is sa’n swiet dier, 
sa’n mûtel bol famke. Ik woe dat ik altyd by har wie’). En fierderop yn ’t 
gedicht: ‘Meer as jeck bie die, ist niet as bullen Fleysch an mie” (Mar as ik 
by dy bin, bin’k ien en al bollefleis). En ‘Cit oppe del / dijn Emmer jes leck  / 
In leet ons ’t leck befemmen.’ (Gean rjochtoerein sitten, dyn amer is lek en 
lit ús it lek tichtsje.) Ja, ja, yn ‘e 17e ieu koenen se der ek wat fan. Neffens 
Versloot hawwe soksoarte teksten te krijen mei ferkearing en seks foar it 
houlik en ferwiist it nei de Noard-Nederlânske gewoante fan it nachtfrijen of 
kweesten.       Boarne: It Nijs  

 (JB) 
-12-  

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. Goed 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 2019 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 televyzje. 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. Yn ‘e rin fan it jier binne der ferskate 
aktiviteiten en eveneminten dêr’t leden oan meidwaan kinne. Sjoch op ‘e 
webside www.omropfryslan.nl/freonen of wurdt ‘facebookfreon’.  

Wolle jo ek FREON wurde fan Omrop Fryslân?   
Belje nei 06-43903180. Of stjoer in e-mail nei freonen@omropfryslan.nl  
Oanmelde kin ek fia it formulier op de webside fan de FOF:  
www.omropfryslan.nl/freonen  
De ledebydrage is op syn minst € 9.--  yn’t jier.  
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ORANJEKOEKE  
 
 
Op ús jubileumjûn fan 8 febrewaris 
2019 wurde jo ûntfongen mei in kop 
kofje/tee mei in stikje echte Fryske 
oranjekoeke.  
 
 
Foar de losse ferkeap nimme wy 
wer wat ekstra doaskes mei 6 stikjes 
oranjekoeke út It Hearrenfean mei. 
Jo kinne rêstich wat ynslaan, want it 
guod kin yn de friezer. Mar hâldt der 
rekken mei, foar de ferkeap jildt:  

op = op !!!  
 

Wolle jo graach ien of mear grutte oranjekoeke(n) hawwe?  
Dat kin. Mar dy moat(te) dan  wol yn’t foar besteld wurde.  
 
Stjoer dêrta foar 26 jannewaris in mailtsje nei fryskselskipswol@gmail.com 
Of belje efkes mei ús ponghâlder Sjoerd Bakker   0529  401683  
 
 
 

 
Lieve zeventien! Het gaat mal! Het waait dat het rookt en heel Nederland is 
er glad mee aan. We mogen allemaal wel stenen in de buise doen! Ik fietste 
zonet buitenuit en echt, ik zou het niet bezoeken als ik jou was. De 
buurman vroeg nog of het me in de plas was geslagen. Met boodschappen 
en al waaide ik om. Het regende dat het plaste, de appels rolden over de 
dijk en mijn boodschappentas is helemaal stukken. Mijn armtakken zijn 
open en ik ben zuiver achter de puist. Maar nu ben ik weer te plek. Al zijgt 
het hier wel wat in huis door die windpuisten. Wat mij aanbelangt ga ik me 
even neergeven met een beker poeiermelk met slagroom en wacht rustig af 
tot de storm is bekomen.  
DvdM 

(Boarne: facebook Praat mar Frysk)  
-6-  

FRIES  MUSEUM  
 
Nei de prachtige 
tentoanstellingen oer  
Sir Lawrence (Lourens) 
Alma-Tadema,  
Margaretha Geertruida 
Zelle alis Mata Hari en 
Maurits Cornelis Escher, 
is no oant en mei 17 
maart 2019 de 
tentoanstelling  

rembrandt & saskia leafde yn de gouden iuw  
yn it Fries Museum (foto) yn Ljouwert te sjen.  

 
As it ferneamdste Fryske breidspear aller 
tiden binne Rembrandt en Saskia de reade 
tried yn dizze tentoanstelling. Harren ferhaal 
is tagelyk it ferhaal fan it societyhoulik yn de 
santjinde iuw en giet troch alle fazen hinne, 
fan ferovering oant testamint. Wat giet der 
foarôf oan de belangrykste stap yn in 
minskelibben en hoe giet it der om en ta by 
sa’n sjike trouwerij? Watfoar wearde wurdt 
der hechte oan de fêste houliksbân en hoe 
ferrint it libben nei de brulloft, as lok en leed 
dield wurde moatte? 

 
De tentoanstelling pleatst it libben fan Rembrandt en Saskia yn de kontekst 
fan de Gouden Iuw. Skilderijen en printen jouwe yn kombinaasje mei 
egodokuminten in bysûnder kompleet en realistysk byld fan it houlik yn dy 
tiid. Oan ’e hân fan harren libben en houlik kin men ûntdekke dat in 
troubelofte fan doe net safolle ferskilt fan in troubelofte no.  
 
Rembrandt en Saskia: Leafde yn de Gouden Iuw. Dizze tentoanstelling 
foarmet it startskot fan it temajier ‘Rembrandt en de Gouden Iuw yn 2019’.  
 

(Boarne: Fries Museum)  
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ALGEMIENE GEARKOMSTE FRYSK BOUN OM UTENS  
 
It Frysk Boun om Utens hâldt har jierlikse Algemiene Gearkomste by ien fan 
de oansletten kriten. As’t kin by in 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, Wipstrikkerallee 213  yn Zwolle. 

 
Leden fan de by it Boun oansletten kriten binne fan herte wolkom.  
 
It ferrin fan de Algemiene Gearkomste (AG) sjocht der sa út : 
 
13.00 – 13.30 oere Ynrin   
13.45 – 14.30 oere Algemiene Gearkomste diel 1  
14.30 – 14.45 oere Skoft  
14.45 – 15.30 oere Algemiene gearkomste diel 2  
15.30 – 16.00 oere Skoft 
16.00 – 17.00 oere  Lêzing fan Jan Bosgraaf oer syn wurk as ‘babs’ *)  
 
Fan 19.00 oere ôf is de ynrin foar ús eigen jûn Dan komt Bennie Huisman 
mei syn nije programma ‘De lange reis nei Berlyn’.  
 
Ek dan is elk fansels ek fan herte wolkom.  
Tagong foar leden fan oare kriten is € 10.--.  
Foar net-kriteleden jildt de gewoane tagongspriis fan € 15.--.   
 
Wa’t tusken fiif en sân oere bliuwe wol, kin (foar eigen rekken) yn Urbana of 
earne oars terjochte foar in hapke iten.    
 

Hâldt dizze middei en jûn frij en kom nei Urbana ! 
 
*) It Boun hat my frege oft ik it ien en oar fertelle wol oer myn wurk as ‘babs’ 
(bûtengewoan amtner fan de boargerlike stân). Dy útdaging ha’k oannaam.  

(JB) 
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    JUBILEUMJUN  
 

It is 8 febrewaris 2018 op ‘e dei ôf 120 jier 
lyn, dat it Frysk Selskip Swol oprjochte 
waard.  
J. Zijlstra Hzn. wie de man dy’t dêr it 
inisjatyf ta naam. Syn foto stiet op ‘e 
achterkant fan dit krantsje.  

 
Yn ‘e rin fan it 120-jierrich bestean hat it selskip hiel wat ‘jubilea’ fiert. En al 
is 120 jier dan miskien net in jubileum dat past yn it rychje 25 – 50 – 100, 
wy litte it net samar oan ús foarby gean. Al sil it net sa’n grut barren wurde 
as 20 jier lyn, by it 100-jierrich bestean. Soks kin fansels ek net. It soe foar 
it folle lytsere selskip (as yn 1999) fierstente folle jild kostje.  
 
Op freed 8 febrewaris 2019 stiet fan sân oere ôf de kofje/tee mei 
oranjekoeke ree. Dat is al in feestlik begjin fan ‘e jûn.  
 
Om acht oere begjint it teaterduo ‘HympHamp’ mei de foarstelling 
‘Dûbelportret’. Trije jier lyn, op 24 oktober 2015, wiene se ek by ús yn 
Urbana. Doe mei it kabaretprogramma ‘Op portret’.  
 
Ek yn ‘Dûbelportret’ litte Jelmar Hoekstra en Fokke Plantinga nuveraardige 
personaazjes de revue passearje. Tegearre mei twa betûfte muzikanten, 
Anko Bouma en Paul Siemensma, bringe Jelmar en Fokke in programma 
mei moaie lietsjes en prachtige sênes.  
 
It binne koarte stikken út it deistich libben. Ut in oare wize fan sjen nei 
minsken, en sykje nei de útfergrutting komme dizze personaazjes ta libben 
en kin elts dy’t se sjocht foaral in oar der yn werkenne. 
 
In pear âlde bekenden komme mei in oar ferhaal mar der binne ek in soad 
nije figueren. Sa as Harm op Papadag, in útblust stel op houliksterapy, de 
fersoarger yn de seniorenflat en noch folle mear.  
 
Mei ‘HympHamp’, de boeketafel, in jubileumferlotting mei moaie prizen en 
noch in oare ferrassing, wurdt it grif in slagge jubileumjûn. Kom dy jûn 
dêrom man- en froumachtich nei Urbana.  
 

Graach oant sjen. 
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DIZZE JUN IS DER IN BOEKETAFEL EN IN FERLOTTING MEI MOAIE (JUBILEUM)PRIZEN !!! 

                                                                            Wisptrikkerallee 213  Zwolle                        
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Jelmar Hoekstra                 Anko Bouma 

                   

Fokke Plantinga                 Paul Siemensma 
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