
 
 
 

Wat mear 
ast de kat 
streakest, 
wat heger 

as er 
de sturt stekt. 
 

                              
 
 

Haiku 
 

myn beide katten 
yn’e tún yn’e sinne 

dan reint it en….fuort 
 

Petra Aukema 

 
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 B. Streekstra  Jan van Arkelstraat 12  038 3313002 
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   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 
Jiergong 49   nûmer 1                                                            wynmoanne 2020 

 

FERFRJEMDZJENDE TIDEN    
 
Mei-inoar begjinne we oan in nij winterskoft fan it Frysk Selskip Swol. It 122ste. 
En elk winterskoft is it de fraach, hoe’t it ferinne sil. Sille we op in jûn oerlêst 
hawwe fan snie of glêde diken? Lokkich hawwe dêr net folle lêst mear fan.  
Kin de toanielploech of it kabaretselskip troch sykte net komme? Dat is yn’t 
ferline in pear kear bard en moasten de leden op slach en stuit berjocht dien 
wurde, dat de jûn net trochgie. Wat dat oanbelanget binne we wol wat wend.  
Dit winterskoft spilet der lykwols ek noch wat oars; it Koronafirus. Dat hat ús no 
al in healjier yn ‘e besnijing. Dêrtroch giene yn april de tsjerketsjinst en de 
ledegearkomste net troch. De tsjerketsjinst stiet no foar 11 april 2021 op ‘e 
aginda en de wichtichste stikken foar de ledegearkomste (de jierrekken 2019-
2020 en de begrutting 2020-2021) binne tastjoerd en dêr binne gjin fragen oer 
steld. Foar it kommende winterskoft binne wer sealen fêstlein en ôfspraken foar 
optredens makke. Wol ûnder it betingst, dat it mei it each op de dan jildige 
Koronamaatregels trochgean kin. It is dan ek hiel ûnwis hoe’t it kommende 
winterskoft ferrinne sil.  
Sjogge we inoar, nei acht moannen, yn oktober wer? Dy fraach wolle we mar al 
te graach mei ‘Ja!’ beantwurdzje. Want yn ‘e ôfrûne moannen koe der ommers 
hast neat. Oan alle einen en kanten wiene en binne we beheind yn ús riden en 
farren. As we oars in kear prústen, waard der sein ‘Sûnens!’. As we no prúste, 
moatte we fuortdaliks test wurde of dagen yn thúsisolaasje sitte. We prate oer in 
oardel-meter-maatskippij en oer it nije normaal. Wa hie ea tinke kinnen, dat we 
inoar gjin hân jaan kinne. Om mar te swijen 
fan immen in krûpke of in tút jaan. No is dat 
ek net sa maklik as men op oardel meter 
ôfstân fan inoar bliuwe moat. Mar op sa’n 
manier ferfrjemdzje we suver fan inoar. Om 
dat foar te kommen, moatte ús middagen en 
jûnen as’t heal kin al trochgean. Wy dogge ús 
bêst om dat ‘Coronaproof’ foarinoar te krijen. 
En hoopje inoar dan yn sûnens te moetsjen.  

 
Jan Bosgraaf (foarsitter)                          Tink om ‘e oardel meter!  
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ENKETE 
 
Yn febrewaris fan dit jier ha wy in enkête ûnder ús leden hâlden. Fan sa’n 
30% fan ‘e leden ha wy de enkête ynfold werom krige. Tige tank minsken!   
 
Oer it algemien is men aardich tefreden mei it riden en farren fan ús selskip. 
Dat docht ús, as bestjoer, deugd. Dat betsjut net, dat it bestjoer de leie no 
mar fiere litte kin. Want der binne ek suggestjes ta feroaring en/of 
ferbettering dien. Dêr binne we bliid mei. Wat goed is, kin altyd noch better. 
Al sille we noait it stadium berikke, dat elts folslein tefreden is.  
 
Mei-inoar dogge we ús bêst om der út te heljen wat der yn sit. Eins moatte 
we sizze wat der ‘noch’ yn sit. Want alles wat we graach wolle, kin net 
mear. Dy tiid hawwe we foargoed hân. En sa’t it Frysk sprekwurd seit: ‘Dy’t 
gjin bûter op it brea barre mei, moat it drûch ite.’ No, sa slim is’t mei it 
selskip lokkich net. We hawwe noch wol in pear sinten efter de hân, sadat 
we sa no en dan ek ris útpakke kinne.     
 
De belangrykste suggestjes foar feroaring geane oer:  

1.  it tal aktiviteiten (de helte fynt, dat it wol mei 1 minder ta kin en foar 
2/3 mei it wol faker op in middei)  

2. de priis fan it krystmiel (de measten fine dat it wol 5 euro mear 
kostje mei)  

3. de ferlotting (om krapoan de helte mei’t wol faker mei slúfkes en ¼ 
fynt dat der wol wat oan de prizen dien wurde mei)  

4. de kosten fan de tsjerketsjinst (de helte is fan miening, dat der gjin 
of yn elts gefal net (te) folle jild op ta lein wurde mei)  

5. de ‘oanklaaiïng’ fan de ledegearkomste.(dat is net perfoarst 
needsaaklik, jout de helte oan)    

6. de boeketafel (de helte jout oan dat dy net perfoarst hoecht te 
bliuwen)  

 
Fierders binne der op ûnderdielen fan it programma noch inkele ‘lytsere’ 
suggestjes, dy’t likegoed meitelle. 
 
It bestjoer giet mei de suggestjes teset. Faaks wurde jimme dêr yn’t 
kommende winterskoft al wat fan gewaar.  

(JB) 
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KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN    
 

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

 
WINTERSKOFT 2020 – 2021   

Wannear Krite Wat Wêr 

9 okt 2020 Assen Ledegearkomste mei it koar 
‘Voortvarende Vrouwen’ út 
Drachten  

’t Haolerhoes 
Hooghalen  

23 okt 2020  
14.30 oere  

Swol ‘Myn Skip’ mei Age Veldboom,  De Weijenbelt 
Zwolle – Berkum  

Hjerst 2020 Súdeast 
Drinte 

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

Zaal Wielens  
Noord-Sleen  

7 nov 2020 Meppel Teatergroep ‘Fjoer’ mei ‘Lette 
ropping’  

De Schalle Nijeveen  

27 nov 2020 Assen Muzikale jûn mei Bauke 
Kooiker  

’t Haolerhoes 
Hooghalen 

18 des 2020 Swol Krystmiel  Urbana Zwolle  

8 jann 2021 Assen  Stamppotbuffet  

16 jan 2021 Meppel  De Stichting Palingaak út 
Heech  

De Schalle Nijeveen  

? jann 2021 Swol Moat noch ynfold wurde Noch net bekend  

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

De Weijenbelt  
 

20 mrt 2021 Meppel Akkrumer Dreamteater mei 
‘Doazen’  

De Schalle Nijeveen  

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   

De Sintrale Boeke Ferkeap (SBF)  fan 
it Frysk Boun om Utens hat de foarrie 
nije boeken oer de kriten om utens 
ferparte.  
De nije boeken dy’t wy krigen hawwe, 
wurde foar in skaplik pryske ferkocht.  
 

 
De lêste nije boeken geane fuort foar 

de helte fan ‘e helte.  
 
Soks kin men mei rjocht UTFERKEAP neame.  
 
Ek foar dizze útferkeap jildt: OP = OP!  
Wês der dêrom rap by.  

 

Neist de nije boeken is der in grut ferskaat oan healsliten boeken. Dy 
ferkeapet Jan Tjerk Kuipers foar sliterpriis. Foar ien of in pear euro it stik. 
En de opbringst komt ek yn ‘e kas fan ús selskip. Doch dus foaral de 
boeketafel oan. Dêr leit grif wat fan jo gading.  

(JB) 
 

FREONEN FAN OMROP FRYSLAN  

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. 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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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.  

 
 

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

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.  
 
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 yn Grou. Twa wike 
letter is de lêste wedstriid 
op ‘e Snitermar. 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.   
     

(ferfolch op side 5) 
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WAARGEFOELICH  

 
Der is neat dêr’t mear oer praat wurdt as oer it waar. Op syn minst om it 
heal oere is der in waarberjocht en kin men hearre hokfoar waar it wurdt. 
As’t yn Nederlân in pear graden friest, prate Hollanners al oer in 
alvestêdetocht. Mar Friezen witte better; iis is samar ek wer wetter. Mar as 
de froast trochset, begjint by dyselde Friezen it bloed ek te brûzen en te 
sieden en bûnzet it troch de ieren om. Dat die it bloed yn augustus ek, doe’t 

de temperatuer yn Nederlân dagen oanien tusken 30 en 
35 graden lei. De minsken rekken alhiel oeral en út ‘e 
skroeven. Oardel meter ôfstân fan elkoar hâlde en oare 
Koronamaatregels liken net mear te bestean. Mei kloften 
teagen de minsken nei de Noardsee- en oare strannen. 
De rop fan it regear om drokke plakken net op te sykjen, 
wie oan dôvemansearen sein. It waard sa drok, dat 
parkearterreinen ôfsletten waarden. Op inkelde strannen 
waard de reade flagge hyst, omdat der minsken út see 
rêden wurde moasten en de helptsjinsten net mei goed 

fatsoen oer it strân ride koene. De minsken wiene net te hâlden. Ek op en 
om de rekreaasjeplassen hinne seach it swart fan ‘e minsken. No is swart 
eins net de goede kleur, want de measte minsken wiene read ferbrând of 
brún bakt troch de sinne. Tsjin de sterke ultrafiolette sinnestrielen is sels 
sinnebrânoalje mei faktor 50 net opwoeksen. De tiid dat bern yn 
opblaasbantsjes en op luchtbedsjes op it wetter omdobberen is foarby.. 
Tsjintwurdich foarmje plestik opblaasbisten it byld. Einen, swannen, 
pelikanen, pappegaaidûkers, kikkerts, dolfinen, haaien, krokodillen en sels 
ienhoarns en tigers. In folsleine plestik bistetún driuwt oan jin foarby. Jo 
hâlde it net foar mooglik. Dat jildt allyksa foar al dy tatoeaazjes dy’t op 
sokke waarme dagen foar ‘t ljocht komme  Op ‘e hannen, de earms, de 
fuotten, de skonken, de rêch, it boarst, yn ‘e nekke en wêr net. Blommen, 
bisten, stjerren, herten, draken, gesichten, deadskoppen, symboalen, 
nammen en hiele ferhalen soms. En al dy piercings yn ‘e earen, de noas, 
de wynbrauwen, de lippen, de tonge, de nâle en grif ek op plakken dy’t mei 
in lapke stof bedutsen binne. It glinstert en glimt jin temjitte. As’t net sear 
docht oan ‘e eagen, dan moat it oanbringen fan al dat izerguod grif wol 
pynlik west ha. Oer lapkes stof praat. Der binne guon froulju sa sunich mei, 
dat men der net iens in fytsbel mei poetse kin. Wylst we eartiids mei in âld 
ûnderbroek in hiele fyts poetsten. As’t de kommende winter wer ris begjint 
te friezen, reitsje in soad minsken wer fan’t hynder en oerstjoer. Waarmte 
en kjeld hawwe kenlik in gelikense útwurking op ‘e minsklike geast.  (JB) 
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FOLKSHEGESKOALLE SCHYLGERALAN     
 
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 er op ‘e Folkshegeskoalle Schylgeralân te 
rêden is, kin terjochte op webside www.folkshegeskoalle.frl  
 

 

FERLOTTING    
Guon leden fine, dat der wol wat oan ‘e prizen 
dien wurde kin. Mar ja, wat dan? Grutte, djoere 
prizen kin fansels net. Dan bliuwt der skjin neat 
fan oer. En dat is nok rekt wol de bedoeling.  
Itensspul soe faaks wat wêze kinne. Want elts 
moat op ‘e tiid wol wat ha.  
 
Mar wy kinne der mei-inoar ek foar soargje, dat 
foar it winterskoft 2020-2021 fergees moaie 
prizen foar de ferlotting oantúgd wurde kinne.  

Want op de pakken fan it ferneamde kofjemerk út De Jouwer sit in bon dy’t 
goed is foar in tal punten. Wa’t genôch punten hat, kin in moai kado 
útsykje.  

 
Mar hoe giet soks. De ien knipt de bon út en leit dy yn in doaske of de bon 
bedarret yn in laadsje. In oar is fan betinken, dat er gjin guod mear hoecht 
en knipt de bon net iens út. Doch dat  wol, minsken. En bewarje dy bonnen. 
En sjoch ek ris yn laatsjes en trompkes oft der earne noch in steapeltsje 
‘DE-punten’ leit. Nim dy punten 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 ien of mear fan dy moaie 
kado’s dy’t jimme dan yn ús ferlotting winne kinne.  

(JB) 
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(ferfolch fan side 4) 

Op it skûtsje, de seilen en de klean fan ‘e skipper en bemanning mei gjin 
reklame fierd wurde.  
 
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 Joure 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) 
 

HAIKU   
 
Yn ien fan ‘e ‘Nijsbrieven’ dy’t wy de ôfrûne simmer stjoerd hawwe, 
waarden de leden, ûnder it motto ‘We kinne mear as we tinke.’ útdage om 
ris in haiku te skriuwen. In haiku is in hiel âlde dichtfoarm út Japan, dy’t 
bestiet út trije rigels. De earste rigel hat 5 wurdlidden (lettergrepen), de 
twadde rigel 7 en de tredde rigel wer 5. Dat koe dochs net sa’n grut 
probleem wêze? Mar dat blykt tsjin te fallen. Der waarden mar 5 haiku’s 
ynstjoerd. Twa fan ‘e fiif foldogge net alhiel oan de easken fan in haiku (5, 7 
en 5 wurdlidden), mar de muoite dy’t naam is om se te meitsjen, wurdt 
beleane troch se dochs yn dit krantsje op te nimmen.  
Ien fan ‘e haiku’s dy’t wol oan ‘e easken foldocht is dizze:  
 

it frysk selskip swol 
bewuolle yn winterkjeld 

hâld de kop derfoar 
 

Petra Aukema 
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YNSTJOERD 
 
Us lid Otto Cazemier stjoerde ûndersteand stikje ta.  
 
Uit het boekje ‘Ons eigen volk in het feestelijk jaar’ door  
DJ. Van de Ven. Volksrijmpje in het Platte Fries: 
 
Sint Pieter Sien dej,  
Dan droegget de wej, 
Dan eernet de ej, 
Dan wient de schierlier, 
Dan betert it miel  
Dan keallet de kuw, 
Dan gruitet de duw 
Dan droegget de daam, 
Dan wandret de faam, 
Dan kroostet de hin, 
Dan grienet de fin, 
Dan wierket de huisman, 
Wol nej sien sin. 
 
      Sint Pieter yn Grou 

Tige tank Otto.  
 
 
 
As we it dan dochs oer dichtsjen hawwe, oer rymjende ferzen meitsje, op 
rym dichtsje of hoe’t men it ek mar neame wol, dan folget hjir noch in 
ynstjoerde fakânsjehaiku.   
 
 

Sin oan lekker op fakânsje 
Sin oan oare minsken moetsje, 
Sin oan sinne, bergen, strân. 

 
Mar nei trije wike frjemdte, 

Krij ik sin om wer nei hûs ta, 
Sliepe yn myn eigen nêst. 

 
Gerben de Groot  
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Dizze stoarm  
 
En dizze stoarm kinne wy net keare 
ús woartels steane yn los sân 
kinne gjin twirre mear ferneare 
gjin hâldfêst, gjin fêst ferbân  
 
  Gurbe Douwstra 
  

 

WA SJONGT MEI?   
 
Kom dan ris nei in repetysje fan it  
 
Al jierren trúnje we mei dizze rigel minsken oan om ris mei te sjongen en ek lid te 
wurden fan it  Frysk Sjongkoar Swol. En dat hoege net allinne leden fan it Frysk 
Selskip Swol te wêzen. Elts dy’t graach sjonge mei is fan herte wolkom by dit 
entûsjaste koar. Se hoege de Fryske taal net iens machtich te wêzen. As se mar yn 
’t Frysk sjonge!  Want sjongen ferbynt minsken en makket  minsken bliid. Net allinne 
de sjongers. Ek de taharkers.    

Mar … it koar repetearret foarearst net!   
 
De Koronamaatregels meitsje dat 
ûnmooglik. It bestjoer fan ’t koar koe 
dizze stoarm net keare, om in tekst fan 
Gurbe Douwstra te sitearjen. Dat liet giet 
oer in leafde dy’t gjin stân hâldt. Safier 
komt it mei it bestjoer en de leden fan it 
koar grif net. De leafde foar it sjongen 
bliuwt bestean en 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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FRYSK SELSKIP SWOL             FRYSK SELSKIP SWOL 

BEGRUTTING 2020-2021  
 
Foar it winterskoft 2020-2021 hâlde wy rekken mei in 
tekoart fan € 2.720.--. Wat de reserve oangiet buorkje 
we dêrmei wat efterút. Mar we hoege alles ek net te 
bewarjen foar de lêste pear leden dy’t yn ‘e takomst 
beslute mei ’t selskip op te hâlden. Dat klinkt miskien 
pessimistysk, mar it is earder realistysk. As we dit nije 

winterskoft mei 100 leden yngean, meie we net ûntefreden wêze. Dêrom 
fynt it bestjoer it ferantwurde om ek de kommende jierren in berop op ‘e 
reserve te dwaan. Uteinlik hawwe ús leden (mei oaren dy’t gjin lid mear 
binne) it jild byinoar brocht. Dan meie de leden dy’t der no noch binne en 
eltse jûn trou komme der ek wol wat fan werom sjen. Dêrom is de ynlage 
foar 2020-2021 ek net te ferhege. Sa hawwe ús leden der allegearre wat 
oan.  

(JB) 
 

 

De Algemiene Ledegearkomste 2020 ( AG ) fan it Frysk Boun om 

Utens is fanwegen de Koronamaatregels net trochgien en wurdt no 

skriftlik ôfhannele.  

 

De Moetings- en Ynspiraasjemiddei dy’t 14 novimber 2020 yn 

Hurderwyk op it programma stiet, is om deselde reden annulearre.  

 

Op 27 maart 2021 sil, as de Koronamaatregels it mooglik meitsje, de 

Algemiene Gearkomste 2021 hâlden wurde. Om’t de krite Assen de 

organisaasje werom jûn hat, siket in Boun nei in oar gaadlik plak.  

 

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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Haiku 
 
 

de wrâld draaide troch 
gjin tiid om te stopjen oant 

ho…..sei corona 
 

Petra Aukema 
 

 

 
 
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.  
 
 

YN IT FRYSK KINNE WE IT MOAI SIZZE 
 
Fan immen mei net in grut ferstân wurdt sein, dat er net fan it fynste 
nifelwurk yn ‘e holle hat.  
 
Immen dy’t mear dwaan wol as er oankin, nimt de jint te grut en komt net 
drûch oer de sleat.  
 
As bern it better miene te witten as de âlden, wol it aai wizer wêze as de 
hin.  
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DER IS DIZZE JUN 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. De bêste man hoecht eins gjin 
neiere oankundiging. 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. 
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