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e2  skriuwer 	 Jan-Tjerk Kuipers Mandenmakershoek 5   8131 CZ Wijhe 	
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Sneon 25 maart 2023 hâldt it Frysk Boun om Utens syn jierlikse 

 

Algemiene Gearkomste (AG) en de Moetings- & Ynspiraasjemiddei  
 

diskear by de Fryske Krite Flevolân ’De Sékrite’ yn Lelystêd. 
 

 
De jubileumkommisje fan it Boun wurket oan 

de betinking en fiering fan it  

100-jierrich bestean fan it Boun op  

sneon 16 septimber 2023.  

   

Mear ynformaasje oer it Frysk Boun om 

Utens en oer de by it Boun  

oansletten kriten is te finen op ’e webside fan 

it Boun:  www.fryskbutenfryslan.frl  
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Folle Lok en Seine  
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KRYSTMIEL  2022   
 
72 minsken fûnen freed 16 desimber 2023 it paad nei Restaurant ’De Mol’ yn 
Wythmen. It hiene der 78 wêze sillen, mar 6 moasten troch omstannichheden 
ôfheakje.  
 
Yn 1732 kocht Herm Mol de buorkerij ’Caterstede den Witten Belt’ en makke der 
in herberch fan. Op dit iuwenâlde stee hâlden wy ús 13e krystmiel.  
 
Us ponghâlder Sjoerd Bakker kontrolearret oft de minsken dy’t del kommen 
binne harren ek opjûn hawwe. As dat sa is, krije se 2 konsumpsjemunten en 
kinne se in plak sykje yn de moai oanklaaide seal. Mar net nei’t se by Annet 
Nieuwenhuis lotsjes kocht hawwe om ien fan de krystprizen mei nei hûs nimme 
te kinnen. It menu is gearstald troch ’De Mol’ yn oerlis mei Henk Monkel. 
Allinnich al by it lêzen fan de menukaart, rint it wetter de minsken om ’e tosken.  
 
Goed healwei seizen hjit foarsitter Jan Bosgraaf de oanwêzigen tige wolkom. 
Leden fan it Frysk Selskip Swol en fan it Frysk Sjongkoar Swol en in lyts tal 
yntrodusees fan leden. As iepening/oertinking fertelt Jan in âld krystferhaal, dat 
hjir en dêr oerienkomsten hat mei it (kryst)ferhaal fan Joazef en Marije en de 
berte fan Jezus. It ferhaal past wol in bytsje by de sfear fan de 290 jier âlde 
herberch ’De Mol’. Mei de titel fan it ferhaal, ’Swalkers yn ’e nacht´, makket Jan 
de slach nei de hjoeddeiske tiid mei asylsikers, flechtelingen, oarloch, krisissen 
op alderhande mêd, komplotteoryen, fakenijs, grinsoerskridend gedrach, 
bedrigingen, ensfh. Bytiden liket it, as binne we allegearre ’swalkers yn ’e 
nacht’, dy’t sykje nei letterlike en figuerlike ljochtpuntsjes. It figuerlike Ljocht mei 
in haadletter; de berte fan Jezus, dy’t mei kryst betocht wurdt en it leauwen yn 
Syn weromkomst. Mar ek oare lytse figuerlike ljochtpuntjes, binne der neffens 
Jan genôch te finen. Bygelyks yn alles wat minsken foar de meiminske dogge. 
Bygelyks in buorfrou of buorman In pantsje sop of boerekoal mei woarst bringe 
of in goekunde helpe mei behingjen. Mar spitigernôch snije dy lytse 
ljochtpuntsjes sa faak ûnder troch it grutte wrâldbarren.  
 
Dan is it ûnderwilens seis oere en tiid foar it foargerjocht; kowecarpaccio mei 
pesto, raspe tsiis, reade sipel en pynbeampitten.  
 
Dêrnei sjongt it Frysk Sjongkoar Swol, ûnder lieding fan Jelma Wiegersma, trije 
tapaslike krystlieten; Dêr jinsen yn it buthus, Sliep seft en Krystliet. Wat is it 
dochs geweldich, dat der sa’n goed koar bestiet, dat sa besiele en fol fjoer 
moaie Fryske lieten sjongt   

(ferfolch op side 11)  
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OPLOSSING  FAN  DE  KRYSTPUZEL  2022  
 
 

1  F E R H A K S T U K J E 

2 L E K S K O A I E  

3  B E R N E J I S T E R  

4 R O T T E K R U D D J O E R 

5 A A K L I K S M A   

6  T U T S J E B O A R T S J E 

7  W I L E W A A R L J E  

8  K R I M M E N E A R J E  

9 B E G N U F K J E  

10  M U S K O P J E  

11  F E R R I N N E W E A R J E  

12  S N Y P S N A R E N  

13 F U T S J E F I N N E  

14 B A B B E L E G U C H J E S   

15  F E R R I F E L J E  

16  K N Y N T S J E D A G E N  

17  H O T T E F Y L J E  

 
De oplossing is dus HANTSJEMUOISFEINT. Dat is in persoan dy't alle 
foarkommende karweikes dwaan moat. Dy’t oeral ynset wurde kin en oeral foar 
brûkt wurdt. As men sa’n ien om ’e nocht rinne lit mei in ûnnoazel boadskip, dan 
rint dy foar boantsjelap.  
 
Op ús nijjiersmiddei wurde ûnder dejingen dy’t de goede 
oplossing ynstjoerd hawwe, trije prizen – oranjekoeke – 
útlotte.   
 
 

Ik ha wol sa leaf in feekoeke 
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FRYSK SELSKIP SWOL             FRYSK SELSKIP SWOL 
 
(ferfolch fan side 13)  

 
Oan dizze swarte bledsiden út ’e skiednis fan it 
minskdom moast ik tinke, doe’t ik ôfrûne simmer it 
boek ’De beam fan belofte’ fan Gerrit Damsma, 
lies. In histoaryske roman oer Fryske lânferhuzers, 
dy’t har yn in oerwâld yn Amearika in nij wenplak 
kapje; Vriesland yn Ottawa County yn de steat 
Michigan.  
 
As joernalist besocht Damsma yn 1986 âld-
emigranten en harren neiteam yn Michigan. Yn it 
midden fan de 19e iuw wie it yn Fryslân klearebare 
earmoede. Der wie grutte wurkleazens en de lju 
hiene honger. Op in dei ferlit Geart van Dam it 
âlderlik hûs yn Boalsert om yn de Trynwâlden by in 
smid oan it wurk te 
gean. Dêr moetet er 

in jongfaam, Jetske Feenstra. Mei in groep 
Friezen, ûnder lieding fan dominy Marten Ypma 
en syn frou Jetske, emigrearje se nei Amearika en 
sette har yn Michigan nei wenjen. In swiere en 
gefaarlike reis fol lijen en tsjinslaggen. Nei wenjen 
sette, wol sizze, dat se in stik oerwâld kapje en 
dêr har huzen bouwe. En úteinlik ek in tsjerke. It 
wie in striid op libben en dea. Mei neat begûn, 
krije se mei bloed, swit en triennen de fuotten 
stadichoan in bytsje ûnder it gat. Dêrtroch ûntstiet 
ek in begjin fan in maatskiplike en tsjerklike 
twaspjalt yn de earder sa ienriedige groep.  

Reformed Church yn Vriesland 

’De beam fan belofte’ nimt de lêzer mei nei de rauwe werklikens fan it 
emigrantebestean yn de 19e iuw. It ferhaal hat jin gau yn de besnijing. En dan 
wurdt it dreech om it boek oan ’e kant te lizzen.  
 
It kin hast net oars, as, wa’t it ferhaal oer dizze groep fan 78 Friezen (36 
trouden, 13 net-trouden en 29 bern) lêst, kriget ek it byld foar eagen fan 
asylsikers en flechtelingen dy’t hjoed-de-dei omdoarmje, op syk nei in feiliger en 
better plak. Dat jilde ek yn 1620 foar de Pilgrim Fathers en foar de Friezen dy’t 
mids 19e iuw nei Amearika tein binne. Op syk nei in better plak.  

(JB) 
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By it krystmiel op freed 16 desimber 2022  
song it Frysk Sjongkoar Swol it tal moaie 
krystlieten. Dêr binne we tige bliid mei.  
Wat is it dochs moai, dat der yn Swol sa’n 
entûsjast koar bestiet en moaie Fryske 
lieten sjongt.     

 

Simmerwyn (refrein)  
 
it is in âld ferhaal, it is al faak ferteld 
it tafal bringt twa minsken byelkoar  
in waarme simemrwyn ferdriuwt de winterkjeld 
o, kaam it mar yn alle libbens foar.  
    Bennie Huisman  
 

De leden fan it Frysk Sjongkoar Swol sjonge al jierren mei in soad nocht en 
wille alderhande moaie Fryske lieten. Elk dy’t sjonge wol, kin lid wurde. Men 
hoecht de Fryske taal net iens machtich te wêzen. As der mar yn it Frysk 
songen wurdt!  
 
Freedtemoarns om 10 oere repetearret it koar yn it Moetingssintrum ‘Het Anker’, 
Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle (Westenholte).  
 
It koar fersoarget sa no en dan in optreden en ienris yn’t jier hawwe de leden in 
útsje nei Fryslân. Tidens dat útsje sjongt it koar mei in soad foldwaning ek yn in 
âldereinhûs earne yn Fryslân. Yn ‘e simmer komme de leden byelkoar foar in 
gesellige simmermoeting.  
 
Elts dy’t fan sjongen hâldt is fan herte wolkom by it koar. Want sjongen ferbynt 
minsken en makket  minsken bliid. Net allinne de sjongers. Ek de taharkers.  
 
Kom earst mar ris nei in repetysje. Dat jout fierders gjin ferplichting.  
 
Nim foar mear ynformaasje kontakt op mei ien fan dizze minsken  
 
Douwe Boersma foarsitter / skriuwer  0523 – 656802    
Jolanda Lootens ponghâlder  038 – 4200066 
Jelma Wiegersma diriginte  038 – 3311670   

(JB) 
 

-3- 



FRYSK SELSKIP SWOL             FRYSK SELSKIP SWOL 
 

 MEAR  ADVERTINSJES   
 
Op de achterside fan it krantsje stiet in advertinsje fan WATZE VAN DER WAL 
SIERADEN út De Jouwer. ’Hoe komme jimme oan dy advertinsje?’, freegje 
minsken wolris. Dat is in aardich ferhaal.  
Mastergoudsmid Watze van der Wal en goudsmid Simone Ponne advertearje 
yn Friesland Post, it glossy tydskrift mei in soad nijsgjirrige artikels oer Fryslân 
en Friezen, dat alle moannen ferskynt. Watze en Simone binne beide oplaat 
oan de Fakskoalle yn Schoonhoven, dêr ’t se inoar ek kennen leard hawwe. Se 
hawwe yn De Jouwer in eigen winkel.  
Doe’t yn maart Djoke har jierdei yn ’t sicht kaam, frege ik oft se ek winsken hie. 
Dy ha wy al jierren net mear, want we hawwe ommers alles al. Mar diskear wie’t 
oars. ’Yn Friesland Post stiet in advertinsje mei in pompebledsje as earknopke.’, 
sei se. ’Dat soe’k no noch wol moai fine.’ Dat wy op in middei nei De Jouwer. Yn 
de winkel oan de Midstraat waarden we troch Simone tige hertlik ûntfongen. No 
moatte jimme net tinke, dat wy har en Watze kenne, mar it fielde as kamen we  
geregeldwei by harren oer de flier. Se fertelde ús it ien en oar oer de winkel en it 
wurk as goudsmid en liet ús fansels de ear-pompebledsjes sjen; yn goud en 
sulver. As in goede sakefrou freget se, hoe’t we by harren telâne komme. ‘Troch 
de advertinsje yn Friesland Post’, sizze wy. ‘As Friezen om utens wolle we al in 
bytsje op ’e hichte bliuwe mei wat der yn Fryslân bart.’ Dan komt de logyske 
fraach: ’Wêr wenje jimme dan?’ ‘Yn Staphorst.’ En sa komt it praat op it Frysk 
Selskip Swol. En op ús krantsje, dêr ’t we graach mear advertinsjes yn ha wolle. 
Ik sis ta, dat ik wat ynformaasje stjoere sil en in wike letter ha we in moaie nije 
advertinsje yn ús krantsje. Sa maklik kin ’t wêze!   
Dus as jo ris wat nijs oantuge, tink dan ek oan ús krantsje en freegje om in 
advertinsje. ’Nee’ hawwe jo. ’Ja’ kinne jo krije. De priis foar 1 side A5 is € 100.--, 
½ side € 75.--, 1/3 € 65.—en ¼ € 50.--.  

(JB)   
===========================================================  

Foar ús nijjiersmiddei helje wy út 
Fryslân wer oranjekoeke foar by de 
kofje / tee.  
Fansels nimme we ek ekstra.mei om 
te ferkeapjen. Wa’t der wis fan wêze 
wol, dat er oranjekoeke mei nei hûs 
nimme kin, moat it foar 14 jannewaris 
bestelle.  
 

In mailtsje oan fryskselskipswol@gmail.com of in telefoantsje nei 0529 401683, 
dat is ús ponghâlder Sjoerd Bakker.  
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(ferfolch fan side 12)  

 
Dy wiene alhiel net taret op it libben yn it wrede klimaat fan noardeast Amearika. 
As de Wampanoags har net holpen hiene, hiene se it net oerlibbe.  Op de 
plakette fan it stânbyld fan Massasoit stiet dêrom ek: ’Protector and preserver 
of the pilgrims’.  
 
It bleaun lykwols net by de earste Pilgrim Fathers fan de Mayflower. Der kamen 
mear en mear en mear. Se eigenen har mear en mear grûn ta, begûnen 
geandewei de tsjinst út te meitsjen en ferdreaunen de Wampanoags fan harren 
grûn. De Wampanoags krigen stank foar tank. It begjin fan alle ellinde foar de 
yndianen yn hiel Amearika.  De Europeanen  brochten ek syktes oer lykas 
wetterpokken en de mûzels, dêr ’t  in soad yndianen  oan deagiene. Se woene 
mear lân en grûnstoffen fan de yndianen hawwe. Doe’t der goud fûn waard, 

waarden hiele folken fan harren 
grûngebiet ferdreaun. Bizons, dêr ’t 
de yndianen fan libben, waarden 
troch de Europeanen foar de 
aardichheid dea dien. Yn 10 jier tiid 
stoar de bizon likernôch út en hiene 
de yndianen neat te iten. Dat kaam 
de blanken goed út, want dy hiene in 
protte lân nedich foar de miljoenen 
minsken dy’t út Europa wei kamen. 
Dêrom waarden de yndianen troch it 
leger út harren gebieten ferdreaun. 
Wa’t him fersette, waard fermoarde. 
Dy’t oerbleaunen waarden opsluten 
yn reservaten en mochten sels dêr 
net langer op harren eigen wize libje. 
Yn sa’n reservaat bekrûpt my suver 
in gefoel fan plakferfangende 
skamte.   

 
Massasoit, haadman fan de Wampanoags 
  (eigen foto) 
Nettsjinsteande dat alles is de yndianekultuer net útrûge. Goed 400 jier nei’t de 
Pilgrim Fathers oan lân giene, betinke de Wampanoags by it stânbyld fan 
Massasoit harren foarâlden en it leed dat har oandien is. In eintsje fierderop 
rinne op deselde dei (4 july, de Amerikaanske Unôfhinklikheidsdei) Amerikanen 
efter fleurige muzyk(korpsen) oan by it monumint fan de Pilgrim Fathers lâns.  
Fan (plakferfangende) skamte is alhiel gjin sprake.  

(ferfolch op side 14) 
-13- 
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OP  SYK  NEI  IN  BETTER  PLAK 
 
‘1492 Columbus ûntdekt Amearika’, learden we op skoalle. Dêrmei hie er in 
ferbining ta stân brocht mei ‘De Nije Wrâld’. Mar ûnder lieding fan Leif Eriksson 
wiene Fikingen om it jier 1000 hinne al op it Amerikaanske kontinent 
delstrutsen. Dat waard ús, alteast my, op skoalle net ferteld. Faaks omdat de 
Fikingen nei ferrin fan tiid harren delsettingen wer ferlitten hawwe.  
 
Dat dienen de Pilgrim Fathers net. Sy stutsen yn 1620 oan board fan de 
Mayflower de Atlantyske Oseaan oer en lieten it anker falle by it skiereilân Cape 
Cod, dat no diel útmakket fan Massachusetss.  Foardat se oan wâl gienen, 
waard oan board it Mayflower Compact ûnderskreaun. It wie de earste 
oerienkomst dy’t it bestjoer regele  yn de Plymouth Colony, dy’t se stichten.   
It dokumint hie grutte ynfloed op de lettere Amearikaanske Unôfhinklikheids-
ferklearring. Plymouth Colony leit op it fêstelân, oan de oare kant fan de baai 
fan Cape Cod.   

 
It monumint mei de balstien (Plymouth Rock)  

(eigen foto’s) 
In hiele grutte balstien markearret it plak dêr’t de Pilgrim Fathers foet oan wâl 
setten. Flakby dit monumint stiet it stânbyld fan Massasoit, haadman fan de 
Wampanoags, ien fan de lânseigen folken fan Amearika. Wy hawwe it dan 
meastal oer yndianen. Dat wy se sa neame, komt troch Columbus. Hy woe nei 
Yndia farre, mar kaam yn Amearika telâne. Om ’t er tocht, dat er yn Yndia wie, 
neamde hy de minsken yndianen. Yn Amearika praat men leaver oer Native 
Americans.  Dat heart wat aardiger en freonliker as yndianen. Want dan ûnstiet 
al gau de assosjaasje mei alles wat Europeanen de lânseigen folken oandien 
hawwe. En dat fielt net noflik.  
 
Eartiids libben der wol 300 yndiaanske folken yn Amearika, mei elts syn eigen 
kultuer en eigen taal. It folk fan de Wampanoags holp de Pilgrim Fathers troch 
de tiid te kommen. 

(ferfolch op side 13)  
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As Freon fan Omrop Fryslân: 

• Stypje jo Omrop Fryslân 
troch projekten dy’t op 
inisjatyf fan de Freonen 
dien wurde. 

• Krije jo ynfomaasje oer 
aktiviteiten fan de 
Freonen fan de Omrop. 

• Krije jo it ledeblêd ’Each & 
Ear’ en/of nijsbrieven 
digitaal of mei de post 
tastjoerd. 

 
De ledebydrage is op syn minst € 9.--  jiers. 
 
Wa’t ek FREON fan Omrop Fryslân wurde wol, kin belje nei 
06-43903180 of in e-mail stjoere nei freonen@omropfryslan.nl  
Oanmelde fia de webside www.omropfryslan.nl/freonen kin ek.  
 
 

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 2023 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 
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DE  SIMMERMOETING  FAN  IT  FRYSK  SJONGKOAR  SWOL  
 
Us bêste minsken fan de aktiviteitenkommisje hawwe foar ús wer in gaadlik plak 
opsocht om ús simmermoeting troch te bringen. In hiel nij plak, alteast dat is it 
foar my. Ik haw der noch nea earder west. It is wol noflik dat Googlemaps my 
dêr op freedtemiddei de 26e fan de heamoanne hinne bringt.  
 

Ik bin de earste net. Dat slagget jin by Friezen ek net sa gau; earste wêze    . 

Dy binne altyd betiid. Soe it wêze om ’t se bang binne eat te missen? Nee, ik 
tink dat de gesellichheid de minsken nei-inoar lûkt. 
 
Oan in grutte lange tafel sitte ferskate koarleden al wer mei-inoar te praten. In 
prachtich lûd! De beskieden bydrage kin oan Ans ôfdroegen wurde en de 
muntsjes foar de konsumpsjes nim ik yn ûntfangst. 
 
As alle oanmelde leden te stoel en te bank binne, hjit Harmen ús út namme fan 
de kommisje wolkom. De kofje en oranjekoeke geane der goed yn. It byinoar 

sitte en prate is it haaddoel fan dizze middei 
en dat slagget tige goed. Jelma lêst in 
ferhaal foar. In soarte fan folksferhaal en it is 
wol spannend. No docht se dat ek mei har 
stim en dat harket sa noflik. De drankjes, 
nútsjes en waarme hapkes geane der yn as 
… in preek yn in âlderling. Neiprate en 
trochprate. Ja, wy kinne it mei-inoar wol 
pratende hâlde. 

 
Mar de tiid hâldt gjin skoft, de middei rint nei de ein en guon binne op ‘e fyts. 
Tige sportyf! De measten komme mei troch de waarfoarsizzing mei de auto; ik 
ek. It paad werom is makliker. Nei hûs; tja dat is dochs jins bêste plak?!  
 
Nei in noflike middei dêr ‘t de measte koarleden op ôfkomme en we inoar wer 
sjoen en sprutsen hawwe, kinne wy der wer efkes tsjin en yn septimber, as de 
repetysjes begjinne, sjogge wy inoar wer. 
 
Mochten jimme ek nocht oan sjongen hawwe en foaral yn it moaie Frysk, kom 
dan ris te harkjen en meisjongen. Fan jannewaris ôf sjonge wy alle wiken yn Het 
Anker te Westenholte. Op freedtemoarn fan 10 oant 12 oere. Mei ús betûfte en 
entûsjaste diriginte Jelma kinst dy de mûle net hâlde en moatst wol  sjonge! 
Sjogge wy jo/dy dêr?  

Jolanda Lootens 
ponghâlder Frysk Sjongkoar Swol 
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FERGEES  TAGONG  FOAR  2  MINSKEN  OP  20 JANNEWARIS  2023  
 
Dizze bon is foar minsken dy’t foar it earst mei ús selskip yn ‘e kunde komme en 
miskien wol lid wurde wolle.  
(Dus NET foar famylje of goekunde út Fryslân of earne oars wei.) 
 
Namme : ........................................................................................................  
 
Adres  : ........................................................................................... 
Postkoade 
en wenplak : ........................................................................................... 
 
Tillefoannûmer: ..........................................................  
 
E-mail: ……………………………………………………..   
 
Is/binne op 20 jannewaris 2023 GAST by it Frysk Selskip Swol. 
 
Hy/sy hat/hawwe dizze bon krigen fan: 

 
(ferfolch fan side 2)  
De Swolske mostersop mei prei en útbakte 
spekjes falt tige yn ’ e smaak. Lykas ek de lieten 
dy’t it koar dêrnei sjongt: Frede is in wurd troch 
it kwartet Gerrit Jellema, Jelma Wiegersma, 
Jolanda Lootens en Eelco Wassenaar (foto 
hjirnjonken f.r.n.l.), Krystsang, Streets of 
London yn in Fryske oersetting (troch solist 
Eelco Wassenaar) en Winterwûnderlân.  
 
It haadgerjocht bestiet út in kombinaasje fan 

bargehazze en byfstik yn sjampinjonsaus en ierappel, griente en frisse salade. 
Nei´t elts dat mei smaak behimmele hat, is it tiid foar it  3e en lêste optreden fan 
it koar. Earst mei it liet Djip yn myn hert, dêrnei it prachtige O hil’ge nacht, dat 
troch Jelma en Jolanda Lootens songen wurdt en it refrein troch it koar. In 
momint om fan te genietsjen. Ta beslút sjonge we mei-inoar Stille nacht; yn de 
Fryske oersetting fan Gerben Brouwer.  
 
Foar it neigesetsje is ûnderwilens wer in bytsje romte; in grou tsiiskeek mei in 
bol iis en fruchtesaus. En ta beslút noch in kopke kofje of tee. We kinne op in 
tige slagge jûn weromsjen.             (JB) 

-11-  



FRYSK SELSKIP SWOL             FRYSK SELSKIP SWOL 
 

Der sitte ûnder ús leden grif lêzers fan ‘It Nijs’, 
it digitale dei-/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 
mear as 6.000 minsken lêzen. Wa’t der ek niget oan hat, kin him har opjaan fia 
de webside www.itnijs.frl. It kostet fierders neat.  
 

ALVESTEDETOCHT    
 
Yn de hjerst fan 2024 wurdt yn it Friso Theater yn Ljouwert it sjongspul ‘De 
Tocht’ opfierd. Dat hie dit jier al wêze sillen, mar Koroana stuts in speak yn it 
tsjil. De Tocht giet oer de ‘tocht der tochten’, de alvestêdetocht. Dy waard foar it 
lêst hâlden op 4 jannewaris 1997; 26 jier lyn. Mei froast en hurde wyn wie it 
perfoarst gjin maklike tocht. Fan de 16.738 dielnimmers kaam 69% oer de 
einstreek op de Bonkefeart. Klasina Seinstra út Lúkswâld wûn de wedstriid by 
de froulju en Henk Angenent út Woubrugge by de manlju. Hy hie de 199,6 km 
yn 6 oeren en 49 minuten ôflein. Yn trochsnee in gong fan 30,755 km/oere.  
Sa’n faasje hie Evert van Benthem yn 1985 en 1986 om ende by ek.  
 

Dan gie it yn 1909 aardich stadiger. Doe waard op 2 
jannewaris de earste offisjele alvestêdetocht hâlden. De 
ynskriuwing ferrûn nochal gaoatysk, trochdat de tocht in 
pear dagen earder hâlden waard dan de bedoeling wie 
om’t der teiwaar yn ’e loft siet.En op 2 jannewaris begûn it 
yndied te teien. Fan de 48 riders dy’t harren ynskreaun 
hiene, kamen 23 nei Hotel Amicitia oan de Wurdumerdyk 
yn Ljouwert. De mannen moasten sels mar sjen oft se de 
tocht ride woene.Dy earste kear gie de tocht earst nei 
Dokkum en wer werom. En de tocht wie sa’n 10 kilometer 
koarter as tsjintwurdich. Fan de 23 manlju dy’t moarns 
útein setten, kaam Minne Hoekstra út Wergea nei 13 oeren 
en 50 minuten as earste oer de einstreek. Werom út 
Dokkum wei, wie er by Burdaard raar kommen te fallen 
trochdat er stroffele oer in planke dy’t yn it iis fêstfearzen 
wie. Mar de teologystudint helle de koprinners tusken 
Ljouwert en Harns wer yn en kaam 3 minuten earder oer 
de eisntreek as nûmer 2 en 6 minuten as nûmer 3. De oare 
riders kamen mear as in oere letter yn Ljouwert werom.  
 

    Minne Hoekstra            (JB) 
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FERHALEFERTELLER  SIETSKE  YPENGA – KEULEN    
 

Eartiids hie elk doarp syn ferhaleferteller. Dy binne 
der yn Fryslân noch altyd. 'Fertellers yn Fryslân' is 
in groep fertellers, dy’t op ferskate plakken de 
moaiste en passende ferhalen fertelle. Ien fan 
harren is Sietske Ypenga – Keulen fan Harns.  
Se is berne yn Raerd, dêr’t har heit bakker wie. En 
sa’t yn húshâldings fan lytse middenstanners 
wenst wie, holp Sietske mei en gie se te suteljen.  
Nei har skoalletiid komt se te wurkjen by de 
Sintrale Biblioteek Tsjinst yn Ljouwert. Se wurke 
ek mei oan it Tomke-projekt (berneprogramma) 
fan Omrop Fryslân. Nei har prépensioen by de 
Bibliotheekservice Fryslân begûn Sietske mei it 

Sietske Ypenga – Keulen       hâlden fan lêzingen foar groepen. Want se mei 
Foto: Friesland Post               graach ferhalen fertelle. Oer Diet Huber en de   
                                               mearkes fan Hans Christiaan Andersen, oer ûlen 
(Fan ûleboerd en ûlewapper), draken en swannen, folksferhalen lykas ’It 
Pealtsje fan Easterlittens’ en wat al net mear. ’Der komme altyd nije 
ûnderwerpen by’, seit se yn Friesland Post fan april 2022. 
Freed 20 jannewaris komt Sietske by ús nijjiersmiddei ferhalen fertelle.   

(JB) 
 
 
 
 
 
 
                                                   

                                     Lit ús yn it nije jier  
 
                          moaie mominten sammelje.      
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http://www.itnijs.frl/


 

EN DER IS IN FERLOTTING MEI MOAIE PRIZEN !!! HOE MEAR LOTTEN, HOE GRUTTER DE KANS!!! 

                                                                    Campherbeeklaan 82  Zwolle (Berkum) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
kofje  
of 
tee  
 
en 
 
oranjekoeke  
 
 
 
     
                                                              folks- en oare ferhalen     
              troch Sietske Ypenga      
 
                              in nijsgjirrige kwis  
           oer Fryslân           
 
                       en in drankje en hapke     

 
en fansels ek … rom tiid foar … it útwikseljen fan nijjierswinsken en in praatsje 
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