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FREED 26 FEBREWARIS 2021 OM 20.00 OERE 
YN DE WEIJENBELT TE ZWOLLE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEI FREARK SMINK EN KLAASJE POSTMA 
 

 

KONTAKTPERSOANEN FAN IT FRYSK SELSKIP SWOL 
 
Dalfsen  frou F. Smits  Vechtoever 11  0529 432436 
Elburg  frou L. van der Graaf – Bosje  Paardebloem 3  0525 681135 
Hattem  frou W. Steenbeek - Boschma Hendrikjesweg 46  038 4442894 
Kampen  frou J. Wiegersma  Nijverheidsstraat 11  038 3311670 
Wezep hear K. IJtsma  Scheerderslaan 8 038 3769007  
Wijhe  hear F. Kunst  Stationsweg 28  0570 521931 
 
Zwolle   
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   06 24694398  
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 49   nûmer 3                                                             foarmoanne 2021 
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‘FOLLE LOK EN SEINE YN IT NIJE JIER’ 
 
Dat stiet mei grutte letters op ‘e earste side fan dit krantsje. Yn in moai 
wintersk lânskip. Dat makket it byld en de sfear kompleet. Eins is it 
frjemd, dat we de bêste winsken foar it nije jier ferpakke yn in sfear fan 
snie, iis en kjeld. Want dy kjeld stiet heaksk op it waarme gefoel dêr’t de 
winsk út fuortkomt. It waarme gefoel dat je hawwe foar minsken dy’t jin 
wat sizze, dêr’t jin eat mei hawwe, dy’t jin nei oan it hert lizze, dêr’t je mâl 
mei binne en dêr’t je fan hâlde. Mar omdat we no ienris op it noardlik 
healrûn fan ‘e ierdbol libje, sykje we gjin plaatsje mei in blauwe see, in 
wyt strân mei griene palmbeammen en in strieljende sinne. Fan sa’n 
plaatsje soe fansels wol waarmte ôfstrielje. Mar nee; snie, iis en kjeld! 
Dat is it byld, dat ús om âld en nij hinne foar eagen stiet. Al is it ek hiel 
wat jierren lyn, dat we sa’n winter meimakke hawwe, we hâlde fêst oan 
de tradysje fan it winterske plaatsje.  

Eartiids stjoerden we in kaartsje om sibben en freonen lok en seine te 
winskjen. Hjoed-de-dei fljogge de ii-meeltsjes, whatsappkes, tweets, 
facebookberjochten, ensfh. de hiele wrâld oer. Dêr wurdt it net 
persoanliker fan. It mei dan net sa bedoeld wêze, mar digitale winsken 
binne no ienris ôfstanliker as in kaartsje. Sa’n kaartsje nimme je noch in 
kear yn hannen, jo besjogge it winterske plaatsje nochris en tinke efkes 
oan dejinge dy’t it stjoerd hat. Dêrtroch fiele jo de kjeld ek net, dy’t fan it 
plaatsje út giet. Yn stee dêrfan fiele jo in figuerlike waarmte, troch’t jo je 
bewust binne dat der immen oan je tinkt en it bêste mei jo foar hat. Dat 
omtinken docht elts minske goed. Elts minske hat ferlet fan oandacht. 
Dêr fleurje je fan op. Benammen yn dizze ûnwisse tiid, wêryn’t de 
minsken op oardel meter ôfstân fan inoar bliuwe en mei in bochtsje om 
inoar hinne rinne. In tiid wêryn’t minsken inoar gjin hân mear jouwe, gjin 
skouderklopke, gjin oankrûper en gjin tút. Sels net by in bliid of drôvich 
barren lykas in jierdei, houlik, begraffenis of kremaasje. Omdat in 
ûnsichtbere fijân ús bedriget. Want fan it Koroana-firus kinne we (slim) 
siik wurde. Dêrom hie op ‘e earste side eins stean moatten:  

‘Folle Lok en Seine en … Sûnens yn it nije jier.’ 
(JB) 

-2-                                                                       

KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN    
 

It al of net trochgean fan dizze jûnen en middagen hinget ôf 
fan de ‘Koroanamaatregels’ dy’t dan jilde.   

 
WINTERSKOFT 2020 – 2021   

Wannear Krite Wat Wêr 

    

7 jann 2021 Súdeast 
Drinte 

Nijjiersgearkomste  Zaal Wielens  
Noord-Sleen  

8 jann 2021 Assen  Stamppotbuffet ’t Haolerhoes 
Hooghalen 

16 jann 2021 Meppel  De Stichting Palingaak  
út Heech  

De Schalle Nijeveen  

22 jann 2021 
de middeis  

Swol De foarstelling ‘Myn Skip’ mei 
Age Veldboom, Ella de Jong  
en Herman Woltman   

De Weijenbelt  
Zwolle 

26 feb 2021 Swol  ‘Wat Soesto!’ mei Freark 
Smink en Klaasje Postma 

De Weijenbelt  
Zwolle 

20 mrt 2021 Meppel Akkrumer Dreamteater mei 
‘Doazen’  

De Schalle Nijeveen  

20 mrt 2021 Súdeast 
Drinte 

Stichting Klaes Westra mei 
‘It komt wer foar ’t ljocht’  

Zaal Wielens  
Noord-Sleen  

27 mrt 2021 Assen  Jubileum 90-jierrich bestean  ’t Haolerhoes 
Hooghalen  

11 apr 2021 
15.00 oere  

Swol Fryske tsjerketsjinst mei   
ds. Renze Pieter Yetsenga  
en in gelegenheidskoar út it 
Frysk Sjongkoar Swol   

Protestanske tsjerke 
Windesheim  

?? apr 2021 Swol Ledegearkomste  Noch net bekend  

    

 Roan Net bekend  

 

WINTERSKOFT 2021 – 2022 
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BOEKEHOEKE   
 

Wy binne hast troch ús nije boeken hinne. De 
lêste boeken geane fuort foar … de helte fan 
‘e helte!  
 
Foar dizze útferkeap jildt: OP = OP!  
Wês der dêrom rap by. 
 

Neist de nije boeken is der in grut ferskaat oan healsliten boeken, foar ien of in 
pear euro it stik. De opbringst komt yn ‘e kas fan ús selskip.  
 

 

DER MOAT SYLD WURDE!  
 
Al 75 jier organisearret de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) oan it begjin 
fan de noardlike boufakfakânsje de striid om it SKS-kampioenskip. Fjirtjin 
skûtsjeskippers sile twa wiken fûleindich om dit kampioenskip en om de ivige 
rom. Skûtsjesile is net inkeld topsport, it is ek tradysje, emoasje en feest. De 
SKS draait op in grut tal frijwilligers, dy’t der mei foar soargje dat it skûtsjesilen 

útgroeid is ta ien fan ‘e grutste 
syleveneminten yn ‘e wrâld.  
Yn it boek ‘Der moat syld wurde!’ stean tal 
fan prachtige foto’s en ferhalen oer 
skippers en harren famyljes, seilmakkers, 
skipsbouwers, tradysjes, trouwe stipers en 
de oarsprong fan de SKS. En ferhalen fan 
de skippers fan eartiids, dy’t foar de 
hjoeddeiske generaasje it fûnemint leine 
fan in deeglike feriening dy’t oan har 
takomst bouwen bliuwt. Want, sa’t de 

skippers troch de jierren hinne al sizze: ‘Der moat syld wurde!’  
 
‘Allinnich al fanwegen de moaie foto’s ymponearret dit jubileumboek. Mar de 
tekst bringt de SKS-histoarje ek prachtich yn byld. Alle skûtsjes wurde 
wiidweidich besprutsen en ek smoute anekdoates oer bygelyks de skippers en 
de ôfmjittings fan de skippen, dêr’t altyd wol wat om te dwaan is, komme oan 
bod.’, seit Eduard Kuijt fan boekhannel Binnert Overdiep op It Hearrenfean.  

            Boarne: Friesland Post  
            (JB) 
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GJIN KRYSTMIEL 2020  
 

It sil nei alle gedachten te krijen hân hawwe mei it djoerder 
wurden fan de jûnen (sealhier en foarstellingen) en de 
legere ynkomsten troch it ledetal dat elk jier tebek rûn. Om 
dochs fjouwer jûnen yn’t jier hâlde te kinnen, waard nei 
alternativen socht.  
Sa bedarren we op 13 desimber 2008 foar’t earst yn 
Grandcafé-Restaurant ‘Urbana’. Dêr sieten we dy jûns mei 
86 minsken oan ús earste krystmiel. De muzikale 
omlisting waard fersoarge troch de sjonggroep ‘Sânman 
en Sikke’. It wie wat nijs en it wie ek wol spannend hoe’t it 
útpakke soe.  
It entûsjasme ûnder de leden wie lykwols sa grut, dat we 

dêrnei elts jier yn desimber in krystmiel yn ‘Urbana’ hiene. Mei ferskillende 
hearlike menu’s en in ferskaat oan musisy, solisten en koaren. Yn ‘e rin fan ‘e 
jierren hat ‘Sânman en Sikke’ 4 kear de muzikale omlisting fersoarge. Ferline 
jier koene we genietsje fan in prachtich  krystoptreden fan it Frysk Sjongkoar 
Swol. We binne der wakkere grutsk op, dat der sa’n moai Frysk sjongkoar 
bestiet. Wat wiene it stik foar stik gesellige en noflike jûnen. Net allinne mei 
lekker iten en moaie krystmuzyk. Mar ek om inoar te moetsjen en mei-inoar te 
praten. 
Wat hiene we dit jier mei-inoar graach wer sa’n smûke jûne hawwe wollen. It 
soe foar de 13e kear west haw. Mar wa hie oan’t begjin fan 2020 tinke kinnen, 
dat it krystmiel dit jier net trochgean koe? Dochs nimmen! Allikemin hie gjin mins 
tinke kinnen, dat de wrâld der yn in jier tiid folslein oars útsjen soe. Litte we 
hoopje, dat it oer in jier wer in bytsje ‘normaal’ is en wy dan it 13e krystmiel 
hâlde kinne.                (JB) 
 

KRYSTMIEL  2020 
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Wat is leafde ?  
(Perhaps Love)  
 
Wat is leafde foar jins bertegrûn, in beaken yn `e tiid? 
Is `t in ljocht yn tsjust`re dagen, in hâldfest yn soarch en striid? 
Of is `t in sêfte pine dy `t nimmen ea ferdriuwt? 
It byld fan `t âlde hûs dat altyd bliuwt  
     De Kast  
 

 
WA’T GRAACH SJONGE MEI …   
 
… komt nei in repetysje fan it  
of, en dat is noch better, wurdt lid fan 
dat entûsjaste koar.  
 
En dat hoege net allinne leden fan it Frysk Selskip Swol te wêzen. Elts dy’t graach 
sjonge mei is fan herte wolkom.  Se hoege de Fryske taal net iens machtich te wêzen. As 
se mar yn ’t Frysk sjonge!  Sjongen is emoasje, ferbynt minsken en makket  minsken 
bliid. Net allinne de sjongers. Ek de taharkers.    
 

Mar … it koar repetearret foarearst net!   
 
De Koroanamaatregels meitsje dat ûnmooglik.  
 
De leafde foar it sjongen bliuwt lykwols 
bestean. 
 
Sa gau as’t kin, steane se wer te sjongen as 
klysters.       
 
 

Wa’t mear witte wol oer it koar kin terjochte by:  
 
Douwe Boersma  foarsitter / skriuwer  0523 – 656802    
Jolanda Lootens  ponghâlder  038 – 4200066  
Jelma Wiegersma diriginte   038 – 3311670   
 
Daliks as lid opjaan by ien fan harren kin fansels ek !!! 
  

It koar makket elk jier in útstapke nei Fryslân  
en fersoarget dêr dan earne ek in optreden. 
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Fan âlds is de Folkshegeskoalle op Skylge, 
smûk ferskûle yn it Hoarnske Bosk, in sintrum fan 
moetsjen, besinnen en kultuer. Inkele fan ús leden 
komme dêr elk jier. Om te sjongen, te skriuwen en 
om putsjes te dwaan.  
Yn 2021 is der wer in grut ferskaat oan alderhande 
kursussen: skilderjen, byldhouwe, mandela tekenje, 
dûnsje, sjonge, skriuwe, Fryske taal, besinning 
lykas yoga, meditaasje, mindfulness, Zen, 
natoertochten, ensfh..  
Wa’t mear witte wol oer alles wat der op ‘e Folkshegeskoalle Schylgeralân te 
rêden is, kin terjochte op webside www.folkshegeskoalle.frl  
 
 

 
Sa njonkelytsen wit elk wat de bedoeling fan dit logo is. 
Krekt … ‘DE-punten’ byinoar sykje of sparje en oan 
Annet Nieuwenhuis of Tjitske Mulder jaan. Of by ien fan 
harren troch de brievebus skowe. Dan wikselje sy de 
punten yn foar ien of mear moaie prizen dy’t jimme yn 
ús ferlotting winne kinne. Dwaan!  
 
 

 

De Feriening Freonen fan Omrop Fryslân 
(FOF), is de stipersferiening fan de Omrop, dy’t 
stribbet nei in goede publike Fryske Omrop foar 
radio en televyzje.  FOF soarget foar ynformaasje 
oer Omrop Fryslân en stipet Omrop Fryslân by syn 
doelstellings en aktiviteiten. FOF hâldt kontakt mei 
har leden fia it ledeblêd Each en Ear.  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’.  

 
De ledebydrage is op syn minst € 9.--  yn’t jier.  
 
Wolle jo ek FREON wurde fan Omrop Fryslân?   
Belje nei 06-43903180. Of stjoer in e-mail nei freonen@omropfryslan.nl  
Oanmelde fia de webside kin ek:  www.omropfryslan.nl/freonen  
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Yn de ‘Provinciale Overijsselsche en Zwolsche Courant’  
stiet it ferslach fan de earste gearkomste fan Friezen yn 
Zwolle, dy’t plak fûn op 8 febrewaris 1899 yn it ‘Poolsch  

UNDERDAK koffiehuis’. Hoefolle Friezen dêr wiene, stiet net yn de 

oantekens út dy tiid. Foar de twadde gearkomste op 25 febrewaris 1899 hie de 
oprjochtingskommisje it eftersealtsje fan ‘De Nieuwe Stadsherberg’ (it 
Hopmanshuis) yn Zwolle ôfhierd. Dy jûn wiene der sa’n 70 minsken oanwêzich. 
Sa sette it selskip 122 jier lyn  útein. Yn ‘e rin fan dy 122 jier fûn it selskip op 
ferskate plakken yn Zwolle ûnderdak. Nei fiif jier waard it earste lustrum yn 
‘Odeon’ fierd mei it toanielstik ‘For yens neiste’ fan jirpelkeapman en 
toanielskiruwer Yme Schuitmaker (1877 – 1961). Oant en mei 1916 waarden de 
‘grutte’ jûnen yn ‘Odeon’  hâlden. Dêrnei ferhuze it selskip in tal jierren nei de 
roomske ‘Pius Sociëteit’ oan de Oude Vismarkt, dy’t yn 1940 de doarren sluet. 
Sa lang hat it selskip dêr ek syn jûnen hâlden, mei in ûnderbrekking fan sa’n 10 
jier, doe’t men wer ûnderdak yn ‘Odeon’ fûn en ien kear by ‘Wientjes’. Yn de 
earste oarlochs-jierren en nei de befrijing waarden de toanieljûnen ek yn 
‘Odeon’ hâlden en ‘lytsere’ jûnen yn ‘Hotel Van Gijtenbeek’ tsjinoer it NS-
stasjon, ‘De Harmonie’ of ‘De Dageraad’. Hoewol yn ‘De Dageraad’ ek wol 
‘gruttere’ jûnen hâlden waarden. Yn dy tiid waarden der ek Fryske 
tsjerketsjinsten hâlden, meast yn de Fermanje. Foar ‘De Dageraad’ kaam letter 
de toanielseal fan Restuarant ‘Suisse’ yn’t plak (Luttekestraat / Blijmarkt). Dy 
seal waard op in stuit te lyts en waarden alle jûnen wer yn ‘Odeon’ hâlden en de 
oanklaaide ledegearkomsten gauris yn dûnsskoalle Drenth oan ‘e 
Jufferenwal.Yn ‘e njoggentiger jierren fan de foarige iuw begûn it selskip der mei 
om yn ‘Het Anker’ (it âlde) nijjiersbesites te hâlden.In inkele kear waard in jûn 
hâlden yn ‘De Bolder’ en ‘De Weijbelt’ of in ledegearkomste yn it wyksintrum 
Holtenbroek. It grutte sjongspul ‘Mata Hari’ stie yn ‘De Buitensociteit’. En de film 
‘De Dream’ draaide yn ‘De Kroon’ yn de Diezerstraat. Nei it 100-jierrich bestean 
kamen de tsjerketsjinsten werom. No yn it histoaryske tsjerkje fan Windesheim. 
Doe’t ‘Odeon’ foar it selskip te djoer en te grut waard, fûnen we yn Grandcafé-
Restaurant ‘Urbana’ in tige geskikt ûnderdak. It begûn yn 2008 mei in krystmiel 
en rillegau dêrnei waarden ek de oare jûnen yn ‘Urbana’ hâlden. Foar 
foarstellingen dy’t in poadium fereasken, fûnen we ûnderdak yn ‘Het Anker’ (it 
nije) yn Westenholte en ‘De Weijenbelt’ yn Berkum. Ledegearkomsten hâlden 
we de ôfrûne jierren yn ‘Parkzicht’. Sa hat it selskip yn syn bestean yn hiel wat 
akkommodaasjes ûnderdak fûn. In grut tal dêrfan binne ferdwûn of hawwe in 
oare bestemming krige. Dat bringt de feroarjende tiid no ienkear mei.  
En no moat der wer in oar stee socht wurde, want ‘Urbana’ slút 1 maart 2021 de 
doarren. Alteast Ben en Paulien Schulte hâlde der mei op. Wy binne harren tige 
tankber foar de plezierige gearwurking dy’t wy al dy jierren ûnderfûn hawwe.   

(JB) 
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SKUTSJESILE  
 

 

In wrâld fan dramatyk, tradysjes, regels, striid en sterke ferhalen.  
 
Dit jier bestiet de Sintrale Kommisje 
Skûtsjeslien (SKS) 75 jier. Op 1 july is 
de SKS offisjeel byskreaun yn de 
‘Inventaris Immaterieel Erfgoed 
Nederland’. Hoe spitich is it dan, dat 
krekt yn it jubileumjier gjin wedstriden 
hâlden wurde. It Koroanafirus hat roet 
yn’t wetter smiten. Al dy stoere manlju 
en froulju bliuwe dit jier oan ‘e wâl en 
sitte harren thús te ferbiten. Want 
simmerdeis wolle se mar ien ding; 
farre en sile om’t hurdst, mei’t swit op 
holle en it skom foar de boech. Sa 
bouwe se troch oan in hast mytyske 
kultuer dy’t trochfrissele is mei tradysjes en dramatyk.   
 
Oant ûngefear 1930 waarden der skûtsjes boud; earst fan hout en letter ek fan 
stiel. Se waarden brûkt foar it ferfier fan û.o. ierappels, bieten, pulp, turf, 
terpgrûn en stront. Sûnt 1974 wurdt jierliks de Strontrace oer it Iselmar hâlden. It 

wurk oan board waard mei de hân 
dien. De lading waard yn in kroade 
skept en oer in smel plankje de wâl 
op riden. As der te min wyn stie, 
moast de skipper, it skipperske of de 
skippersfeint yn ‘e beage om it 
skûtsje te lûken. En as de katoenen 
seilen wiet wiene, wie’t bealgjen om 
se te hisen. Yn de krisis yn ‘e tritiger 
jierren fan de foarige ieu kaam der 
foargoed in ein oan it frachtfarren 
ûnder seil.  
 

Mar de wil om as earste oan te kommen om fracht lade te kinnen, siet de 
skippers yn it bloed. En sa ûnstie nei de Twadde Wrâldkriich it skûtsjesilen en 
waard de SKS oprjochte, mei as doel de wedstriden goed te organisearjen.  
 

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

Yn ‘e earste jierren fûnen de skippers fan alles út om hurder sile te kinnen en 
eins jilde der mar ien regel, de bakboard-stjoerboardregel. Yn ‘e rin fan ‘e jierren 
kamen der hieltyd mear regels by. Dat soarge wolris foar de nedige 
konsternaasje, mar de SKS hâlde de poat stiif. En sa is it histoarysk byld fan in 
skûtsje ûnder seil al 75 jier bewarre bleaun. 
 

It skûtsjesilen begjint yn ‘e earste 
wike fan de boufakfakânsje op ‘e 
Pikmar by Grou. Twa wike letter is 
de lêste wedstriid op ‘e Snitsermar. 
De oare plakken dêr’t syld wurdt, 
binne De Feanhoop, Earnewâld, 
Terherne, Langwar Ealahuzen, 
Starum, Wâldsein en De Lemmer 
(2x).  
 
Der meie op syn heechst 14 skûtsjes 

oan ‘e silerij meidwaan. Mear skûtsjes is foaral op it smelle wedstriidwetter net 
ferantwurde. De skûtsjes moatte yn de orizjinele kleuren grien, brún of 
wyt/krême ferve wêze. It skynt, dat men eartiids oan ‘e kleur sjen koe út hokker 
hoeke fan Fryslân in skûtsje kaam.  
 
De touwen oan board meie fan keunststof wêze, as se mar manillabrún en 
Ingelsk slein binne. De mêst, gaffel, gyk, fokkeloet, farboom, swurden en 
blokken moatte fan hout wêze en fan in soarte dy’t yn it reglemint stiet. It grutseil 
moat brún wêze en de fok wyt. Eartiids hie men katoenen seilen, dy’t taand 
waarden om se goed te hâlden. Omdat taan brún is, waard it fan oarspong wite 
katoen ek brún. Hjoed-de-dei binne keunststofseilen fan dacron tastien, as se 
mar brún binne. Op ‘e seilen meie allinne seiltekens stean. Dêr kin men oan 
sjen út hokker plak it skûtsje komt; H = It Hearrenfean, G = Grou, de 
wetterpoarte =  Snits, ensfh.  Op it skûtsje, de seilen en de klean fan ‘e skipper 
en bemanning mei gjin reklame fierd wurde.    (ferfolch op side 7) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wa’t wit út hokker hoeke de wyn waait, kin eltse haven besile.  
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Eartiids hâlde It Frysk 

Boun om Utens om it 

jier, fan freedtemiddei 

oant en mei 

sneontemiddei, in kaderwykein op Buitengoed Fredeshiem op De Bult by 

Stienwyk. Yn it kaderwykein yn oktober 2012 frege Hâns Weijer, doe skriuwer 

fan it Boun, my, oft ik it skriuwen fan stikjes foar ‘de krant’ yn Kanada en de 

Feriene Steaten fan Amearika fan him oernimme woe. Eins wie’k fan doel om 

net noch mear frijwilligerswurk oan te nimmen, mar dit lake my dochs wol oan. 

En it like my ek wol in útdaging om eltse moanne in stikje (column) fan likernôch 

500 wurden te skriuwen oer alderhande ûnderwerpen. Ik doch it mei in soad  

nocht en bin sa njonkelytsen oan myn 88ste stikje ta.  

Ien fan ‘e moaie dingen dêrfan is, dat ik eltse moanne ‘de krant’ tastjoerd krij. 

Mei in hiel soad nijs út Nederlân en in lyts bytsje út Kanada en de Feriene 

Steaten.  

Sa stiet yn it oktobernûmer in artikel oer ‘Ringriden yn Ponoka, Alberta’. 

Mei Fryske hynders foar de sjeas, 

sûnder Fryske klaaiïnge, mar wol 

mei in cowboyhoed op ‘e holle. It 

stedsje die efkes oan Fryslân 

tinken. It inisjatyf ta de ringriderij 

waard naam troch de entûsjaste 

Friezeklup yn Alberta (16 x sa grut 

as Nederlân). Inkele leden fan dy 

klup en fan komôf echte Friezen, 

Doeke, Sita en Loekie Hoekstra, kamen mei it idee om in ringriderij te 

organisearjen, sa’t it ek yn Fryslân bart. Fan de stêd Ponoka krigen se alle 

meiwurking. Mei 20 dielnimmers, ûnder 

harren alle leden fan de Alberta Quadrille 

Group, sierlik waar, prachtige Fryske 

hynders en in soad publyk, waard it in feest. 

De titel 1ste Annual Ringsteken Event  is net 

foar neat keazen en as it oan ‘e leden fan de 

Alberta Friesian Horse Association leit, wurdt 

it in jierliks barren.  

 

Noch aardich om der by te fermelden. De 

winkel op de foto efter de beide Fryske hynders is Makkinga Market, de ‘Dutch 

Store’ yn Ponoka fan Elaine Makkinga.        

(JB) 
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FRYSK SELSKIP SWOL             FRYSK SELSKIP SWOL 
 

 
 

 
 
 
 

Der sitte ûnder ús leden grif lêzers fan ‘It Nijs’, it digitale dei- of wykblêd mei 
wrâldnijs yn it Frysk. Mar ek mei nijs út de Benelúks en út Fryslân. Allerhande 
ûnderwerpen, kwestjes en tema’s komme foarby. Kultuer, mienskip, wittenskip, 
opiny (mei moaie kollums), sport, ferdivedaasje en waar. It Nijs wurdt al troch 
6.169 minsken lêzen. Wa’t der ek niget oan hat, kin him har opjaan fia de 
webside www.itnijs.frl.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

As it mooglik is, wurdt yn 2021 wer in fysike AG belein  

en ek in Moetings- en Ynspiraasjemiddei hâlden.  

Wannear en wêr is noch net bekend.  

 

De jubileumkommisje fan it Boun wurket fierder oan de betinking ensfh. 

fan it 100 jierrich bestean fan it Boun op 16 septimber 2023.  

   

Sjoch foar mear ynformaasje op ‘e webside fan it Boun 

www.fryskbutenfryslan.frl  
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(ferfolch fan side 6) 

Net eltsenien kin skûtsjeskipper wurde. Dêr is mear foar nedich as dat men in 
betûft siler is. In skipper moat op syn minst sân jier aktyf west ha as 
bemanningslid yn de SKS-kompetysje. Boppedat moat in skipper yn in rjochte 
line ôfstamje fan in Fries dy’t yn haadsaak yn Fryslân mei in frachtskip ûnder 
seil, yn op syn minst 10 jier fan de foarige ieu, syn brea fertsjinne hat. Ja, it 
lústeret nau en it komt allegearre tige krekt!  
 
En dan de sterke ferhalen. ‘Skippers ha in ûnthâld as in oaljefant’, seit Anne 
Tjerkstra, de eardere skipper fan de Jouwer en Langwar yn in fraachpetear mei 
Friesland Post. Wie der ris in akkefytsje, dan wisten se dat jierren letter noch. 
Mar faak socht men inoar nei ôfrin fan ‘e wedstriid op en waard it foarfal ûnder it 
genot fan in sigaar en in slokje útpraat. Dan siet de protestkommisje te 
wachtsjen foar neat. Dêr krige de kommisje syn nocht fan. Wa’t no mei in 
protestflagge yn’t want oer de einstreek komt, moat foar de kommisje ferskine. 
Oars kriget er sels strafpunten.  

(JB) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Wa wit, krije we dizze winter in hiel soad lytse tútsjes. 
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Snieflokjes    

            binne lytse 

tútsjes  
      út de himel wei.    
 

http://www.itnijs.frl/
http://www.fryskbutenfryslan.frl/


 

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

                                                                    Campherbeeklaan 82  Zwolle (Berkum) 
 
Nei in suksesfolle rige fan útferkochte foarstellings yn septimber 2018 fan it 
iepenloftspektakel oer de skiednis fan it skûtsje, gie ‘Myn Skip’ mei dit ferhaal de 
teäters yn. 
 
In foarstelling oer hurd wurkjen en genietsje, oer lije en leafde, oer stoer en kwetsber, 
oer winne en ferlieze. Mar foaral ek ferhalen oer it skûtsje, fan wurkskip nei wenskip 
nei rekreaasjeskip. 
 
Ferhalenferteller Age Veldboom nimt it publyk op entûsjaste wize mei yn de wrâld 
fan it skûtsje, dy’t hy as gjin oar kint. Hy is in kuierjende ensyklopedy as it oer it 
skûtsje giet en jout ferskate kearen kommentaar by Omrop Fryslân en Omroep 
Max  tidens it skûtsjesilen. En hy is de man fan it Skûtsjemuseum yn Earnewâld.  
 
 It singer/songwritersduo Ella & Herman út Fryslân spilet en sjongt de spesjaal foar 
dizze foarstelling skreaune lieten.Ella de Jong sjongt en spilet piano, trompet en 
melodica. Herman Woltman spilet gitaar.Tegearre wûnen Ella & Herman yn 2015 
de singer/songwriterspriis fan Fryslân.  
 
De ferhalen, en lieten soargje foar in ferbyldzjende reis troch 100 jier skûtsje 
histoarje. 
 
‘Myn Skip’ waard bekroand mei de Fryske Anjer 2018 fan it Prins Bernard 
Cultuurfonds Fryslân. 
 

Dizze foarstelling koe op 23 oktober fanwegen de Koroanamaatregels net trochgean.  
Dêrom wiene we bliid, dat it slagge om ‘Myn Skip’ opnij fêst te lizzen.  

 
Mar no’t we oant 19 jannewaris 2021 ta yn in ‘lockdown’-situaasje sitte,  

sil de foarstelling op 22 jannewaris nei alle gedachten wer net trochgean kinne.  
Wy hâlde jimme op ‘e hichte.     
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