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2023 - net samar in getal – 2023 is it jier, dat it Frysk Boun om Utens 100 jier bestiet.

Jiergong 48 nûmer 2

wintermoanne 2019

In tariedingskommisje hat begjin novimber in earste gearkomste hân om ris te besjen
hoe’t it FBoU foarm jaan kin oan dit Jubileum.
In datum is al fêstlein: sneon 16 septimber 2023.
Wêrom no al sa’n drokte meitsje oer wat noch safier fuortleit ...
De kommisje is fan betinken, dat de tiid jin faaks tusken de fingers troch glipt;
minsken/organisaasjes dy’t wat betsjutte kinne, moatte jo op ‘e tiid witte litte wat jo wolle.
No wol de kommisje net allinnich betinke wat en hoe wy dy 100 jier fiere sille. Dêrom
dogge wy in berop op alle Friezen om utens om mei te tinken oer wat en hoe wy as
FBoU hjir in grut feest fan meitsje kinne. Hawwe jimme ideeën of suggestjes, of tinke jo
in eigen bydrage, yn hokker foarm dan ek, leverje te kinnen - jou it troch oan de skriuwer
fan it FBoU:
skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl
Ein jannewaris 2020 komt de kommisje wer byinoar. Sy sette dan op in rige wat der troch
jimme oanrikke wurdt. Stjoer dêrom alles foar 1 jannewaris 2020 op nei boppesteand epostadres.
Yn ‘t foar tige tank foar jim meitinken. Jim wurde op 'e hichte holden!
Mei freonlike groetnis
(út namme fan de jubileumkommisje)
Kees van der Beek (skriuwer FBoU)

SIMMERJUN

KONTAKTPERSOANEN FAN IT FRYSK SELSKIP SWOL
Dalfsen
Elburg
Hattem
Kampen
Wezep
Wijhe

frou F. Smits
Vechtoever 11
hear S.J. van der Graaf
Paardebloem 3
frou W. Steenbeek - Boschma Hendrikjesweg 46
frou B. Streekstra
Jan van Arkelstraat 12
hear K. IJtsma
Scheerderslaan 8
hear F. Kunst
Stationsweg 28

Zwolle
Aalanden
frou C. Penning
Potmarge 27
Assendorp
frou A. Groenland
Ranonkelstraat 8
Berkum
hear J. Visser
Eikenlaan 12
Binnenstêd, Dieze en Veerallee
fam L. Nieuwenhuis
Schuttevaerkade 103
Holtenbroek
frou H. Osinga
Reggelaan 55
Stadshagen
frou T. Mulder – van der Heide Fonteinkruid 2
Westenholte en Spoolde
frou A. Wieling - Joukema
Voorsterweg 42 – 301
Wipstrik
frou W. de Vries – Boersma Carry van Bruggenstraat 25
Zwolle – Súd
hear J.H. Zijlstra
Dreessingel 88

0529 432436
0525 681135
038 4442894
038 3313002
038 3769007
0570 521931

038 4541272
038 4220741
038 4548808
038 4537836
038 4549429
038 3765384
038 4218525
038 4543033
038 4542562

‘It wie op in simmerjûn. It sintsje dat stie op ‘e grûn.’ Oan dat liet, ‘It marke’, fan
Eeltsje Halbertsma moast ik tinke, doe’t wy ôfrûne simmer, op de waarmste
julydagen dy’t wy ea yn Nederlân belibbe hawwe, yn Sânfurd op ‘e kemping
stiene. Sânfurd, it terpdoarpke mei in moai restaurearre tsjerke, in pear
pleatsen, in hânfol huzen en sa’n 25 ynwenners, omsluten troch de Aldegeaster
– en Flakke Brekken en it Ringwiel mei it Hop. Oerdeis fytsten we troch it
súdwesten fan Fryslân. Yn ‘e omkriten fan Heech, Snits, Boalsert, Warkum en It
Heidenskip, dêr’t de ferhalen yn ‘De Oerpolder’ fan Hylke Speerstra him
ôfspylje.
As op sa’n waarme dei de wyn jûns lizzen giet, docht de Flakke Brekken syn
namme alle ear oan. Dy wurdt sa glêd as is spegel. Dan wurdt it oan ‘e igge fan
‘e mar stil om my hinne. Ik sjoch hoe’t de sinne stadich nei de kym sakket en loft
en wetter yn in oranje gloede set, wylst tsjin dat dekôr in skûtsje stadich en stil
oer it wetter glidet, Op sa’n stuit oerfalt my in gefoel, dat in soad wei hat fan lok.
Goede krystdagen tawinske en in gesellich âld-en-nij.
Mar earst oant sjen by it krystmiel.
Jan Bosgraaf (foarsitter)
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EARSTE JUN 2019-2020

KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN
Sneon 12 oktober 2019
De Weijenbelt Zwolle-Berkum
Selskip Blikstiender mei ‘Fryslân Heite’
55 besikers

WINTERSKOFT 2019 – 2020
Wannear

Nei mear as 30 jier hiene wy in jûn yn ‘De Weijenbelt’, it wyksintrum yn
Berkum (Zwolle). Yn it winterskoft 1985-1986 hawwe wy dêr 4 jûnen
hâlden, doe’t ‘Odeon’ renovearre en modernisearre waard. Foar dizze jûn
hiene wy ‘Selskip Blikstiender’ út De Lemmer fêstlein mei it programma
‘Fryslan Heite’. Dat koene se yn ‘Urbana’ en ‘Het Anker’ net op ‘e planken
bringe en sa kamen we út by ‘De Weijenbelt’ En it wie krekt as eartiids; men
kin mei ‘De Weijebelt’ goede ôfspraken meitsje en de minsken binne och sa
freonlik en behelpsum. Allinnich wurke de ferwaarming dizze jûn net sa’t it
hearde. Der wie eat net rjocht yn oarder mei de CO-2 ynstallaasje. Dat wie
foar it skoft wol te fernimmen, want doe wie’t yn ‘e seal oan ‘e kâlde kant.
Mar yn’t skoft hie men der wat op fûn en dêrnei wie’t ridlik gau lekker smûk
yn ‘e seal.
Dat wie ek mar goed, want der wie dizze jûn net sa folle flecht op ‘e koai.
Der sieten mar sa’n 55 minsken yn ‘e seal. Dat binne wy fansels net wend.
Mar soks hat syn reden. Op syn minst kinne wy der trije betinke. Yn’t
foarste plak wurdt it ledetal elk jier lytser. De leden dy’t der noch binne,
wurde elk jier in jier âlder en guon wolle der jûns net mear op út. Boppedat
wie’t de hiele dei suterich waar en reinde it de jûns ek noch. Dan is de
ferlieding grut en bliuw noflik thús sitten, dêr’t it waarm en smûk is. Dêrom
‘petsje ôf’ foar dyjingen dy’t der wol wiene. Sy hawwe mei it programma
‘Fryslân Heite’ in noflike jûn hân.
Dat programma makket it tiidreis troch de skiednis fan Fryslân. Fan de
terpebouwers oant en mei de takomst fan Fryslân en it fuortbestean fan de
Fryske taal. It wie en it is beide in striid. Goed besjoen hawwe de Friezen
troch de ieuwen hinne altyd striid levere. De striid tsjin it wetter. Net allinne
troch de terpebouwers, dy’t yn ‘e ieuwen foar Kristus allegeduerigen
wrakselden tsjin wetterfloed. Ek troch seelju en fiskers, dêr’t de ramp mei
de fiskersfloat fan Paesens-Moddergat (1883) oan weromtinken docht. Der
waard striid levere tsjin Bonifacius (754) dy’t de Friezen ta it kristendom
bekeare woe. Striid tsjin de Hollanners troch Grutte Pier en syn leger yn ‘e
slach by Warns (1345). Elke Fries kin it biedwurd fan Grutte Pier: ‘Bûter,
brea en griene tsiis. Wa’t dat net sizze kin is gjin oprjochte Fries’.
(ferfolch op side 3)
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Krite

Wat

20 des 2019

Swol

10 jan 2020

Assen

22 jan 2020
14.00 oere

Swol

29 feb 2020

Swol

13 mrt 2020

Assen

Middeisgearkomste mei
Johannes Hobma oer de reis
mei de ielaak fan Heech nei
Londen
‘De man fan dyn libben’ mei
Jan Arendz, Marijke Geertsma
en Anke Bijlsma
Toaniel

24 apr 2020

Assen

Moat noch ynfold wurde

26 apr 2020
15.00 oere
?? apr 2020

Swol

Fryske tsjerketsjinst mei
ds. Renze Pieter Yetsenga
Ledegearkomste

Swol

Krystmiel mei it Frysk
Sjongkoar Swol
Stamppotbuffet

Wêr

Urbana Zwolle
’t Haolerhoes
Hooghalen
Urbana Zwolle

Het Anker Zwolle
(Westholte)
’t Haolerhoes
Hooghalen
’t Haolerhoes
Hooghalen
Protestanske tsjerke
Windesheim
Noch net bekend

Hawwe jimme dit krantsje wol goed lêzen ?
En hawwe jimme jim al opjûn (side 7) foar it krystmiel ?
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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 mei rjocht UTFERKEAP neamd wurde.
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 op ús jûnen foaral de boeketafel oan. Jo fine dêr
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.
-14-

FRYSK SELSKIP SWOL
(ferfolch fan side 2)

Elke Hollannder dy’t dat net goed útsprekke koe, waard troch Grutte Pier in
kopke lytser makke. As we dêr no sa wiis op wêze moatte, is in oar sjapiter.
Mar hawar. Wat der op ‘e tinkstien of it Reaklif stiet, sprekt de measte
Friezen noch altyd oan: ‘Leaver dea as slaaf.’
Minsken dy’t yn ‘e
19e ieu yn ít fean
wurken (foto),
moasten stride tsjin
feanbazen, in
hongerleantsje en
swiere wurkomstannichheden. Domela
Nieuwenhuis en
Pieter Jelles Troelstra
giene foarop yn ‘e
striid tsjin dizze en
oare misstannen yn ‘e maatskippij. En Fedde Schurer levere striid mei de
edelachtbere hearen fan de rjochtbank om yn dat fermidden de Fryske taal
as fiertaal te brûken, wat de oanlieding wie ta kneppelfreed (1951). De
alvestêdetocht betsjut stride tsjin froast, kjeld, snie en wyn. Goed, dêr
dogge tsjintwurdich ek Hollannners oan mei, mar de Friezen wiene earst.
En hiel oare striid levere Margarethe Geertruida Zelle, alias Mata Hari, dy’t
it grutte wrâldaventoer keas boppe in libben as wyn en bôle yn Ljouwert.
Der is ek sprake fan sportive striid as it om it fuotbal giet tusken
Heerenveen en Cambuur. En no stride we foar it behâld fan de boerestân
dy’t troch de stikstofkrisis ûnevenredich oanpakt driigt te wurden. Yn ‘De
Weijbelt’ waard it útbylde en kaam it allegearre foarby. Allyksa de striid om
it behâld en it fuortbestean fan de Fryske taal. Faaks moat der in soarte fan
Grutte Pier opstean om de takomst
fan it Frysk en Fryslân feilich te
stellen. Mar, emansipearre as Friezen
binne, of graach wêze wolle, dan
noch leaver in frou; in Sterke Tryn.
Mei dat foarútsjoch kaam in ein oan
in hiel werkenbere foarstelling fan it
‘Selskip Blikstiender’. Acht spilers,
fjouwer muzikanten (foto) en ien
technyske man soargen, ek mei help fan lieten út ‘De tiid hâldt gjin skoft’
fan Tetman en Jarich de Vries c.s., foar in hiel noflike jûn.
(JB)
-3-
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IT UTSJE DAT NET TROCH GIE

KLOKKEN FAN FRIEZENTSJERKE LIEDE WER

It tal dielnimmers waard elk jier lytser. De kâns dat it net troch giet, waard
elk jier grutter. It is wat kryptysk, mar it giet oer it útsje nei Fryslân. Op 12
septimber 1992 makken wy foar’t earst in útstapke; in ekskurzje nei de
‘Batavia’ op ‘e werf yn Lelystêd. Sûnt dy earste kear hawwe wy rûnom yn
Fryslân west. Fan Dokkum oant Starum en fan It Bildt oant djip yn ‘e
Stellingwerven. In grut tal jierren fersoargen Ido en Boukje Streekstra it
reiske. Letter namen Gerben en Elly de Groot it fan harren oer. Sy hawwe it
ek hiel wat jierren fersoarge. 25 kear in útsje nei Fryslân. It iene noch
nijsgjirriger as it oare. 25 kear? Ja, want ien jier wie der gjin reiske. Doe
giene we mei-inoar nei ‘de Oerfal’, de foarstelling yn de Blokhuispoort, de
eardere finzenis yn Ljouwert. Mar no liket it der op, dat der nei 26 jier in ein
oan dizze tradysje kommen is. Want dit jier wie der foar ít útsje nei it
besikerssintrum fan it Drents – Friese Woud en it finzenismuseum yn
Feanhuzen net genôch belangstelling. Om ien of twa dielnimmers hie’t nei
alle gedachten net oergien.Mar der wiene mear as 10 oanmeldingen te min
om it reiske op in finansjeel ferantwurde manier trochgean te litten. De
kâns, dat der yn 2020 wol in reiske komt, achtsje wy, as bestjoer, net al te
grut. Ear’t we dêr wer prikken foar yn’t wurk sette, sille we earst ús leden ris
polskje.
(JB)

Yn 1141 waard yn Rome, tsjin de heuvel Janiculum en skean tsjinoer it
Sint-Pieters-plein, de Friezentsjerke boud. De tsjerke hjit offisjeel Santi
Michele e Magno en is noch altyd eigendom fan it Vatikaan. Op dat stee
wenne sa’n 1.200 jier lyn in koloanje (Schola) Friezen. Die Friezen
ferdigenen mei ynwenners fan oare scholae yn 845 de Sint-Pieter en de
wyk dêr’t er stiet,
tsjin in ynfal fan
de Saracenen, in
Noard-Arabysk
folk dat lang
ferset bea tsjin de
East-Romeinske
keizers. Elk dy’t
fan it Fryske
grûngebiet nei
Rome kaam,
útfanhûze hjir. De
Friezen krigen it ivichduorjend rjocht
Ynterieur Friezentsjerke
op ‘e Friezentsjerke. Allinne duorre ivich mar 300 jier, want yn 1446
ûntnaam paus Eugenius IV de Friezen dat eksklusive rjocht en waard de
tsjerke in ‘dochtertsjerke’ fan de Sint-Pietersbasilyk, dy’t oant 1989 de
grutste tsjerke yn ‘e wrâld wie. De Friezentsjerke wurdt beheard troch de
Stichting Willibrord en út Nederlân wei stipe troch de Stichting Vrienden van
de Friezenkerk, dêr’t Ed Nijpels (earder kommisaris fan ‘e Kening(inne) yn
Fryslân, foarsitter fan is. Yn ‘e rin fan ‘e ieuwen hawwe meardere
restauraasjes fan ‘e tsjerke plak fûn. Mar as’t oan ‘e klokken ta wie, wie’t jild
kenlik op. De beide klokken binne getten yn 1757 en 1768. De lytse klok hjit
Michael en Magnus, de grutte hjit Maria. De klokken liede al tsjientallen
jierren net mear. Mar dêr is no feroaring yn kaam. In skinking fan de Abe
Bonnema Stichting (de ferneamde arsjitekt) hat dit mooglik makke. Fan dy
Stichting is Ed Nijpels ek foarsitter. En frou Bonnema (widdo fan Abe
Bonnema) sit ek yn’t bestjoer. Op basis fan in ûndersyk troch
klokkenekspert Sjoerd van Geuns is in restauraasjeplan opsteld. It âlde
famyljebedriuw Trebino út it Noard-Italiaanske Genua, fiert de restauraasje
út. As alles neffens plan ferrûn is, spriede de klokken fan de Friezentsjerke
op dat stuit harren lûd wer oer it Sint-Pieters-plein yn Rome.
(JB)
(N.o.f. in artikel yn De Telegraaf, oanrikt troch Klaske Bakker)
-13-

FERLOTTING
Elke jûn hâlde wy in ferlotting. Annet Nieuwenhuis en Tjitske Mulder dogge harren
uterste bêst om foar dy ferlotting moaie prizen yn te keapjen. En om op ús jûnen
safolle mooglik lotten te ferkeapjen. It resultaat mei der wêze. Dêr binne wy o sa
wiis mei.
Leden kinne lykwols ek foar moaie prizen soargje.
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 of Tjitske. 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
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KEATSCLUB SWOL

REISKE FRYSK SJONGKOAR SWOL NEI HARNS

‘Keatsen is een sport fan 8 oant 80 jier’. Dat seit Sjirk Overal, dy’t op
syn 74ste noch altyd fanatyk keatst. De Oldenbroeker is lid fan ‘e ‘Keatsclub
Swol’. De leden fan dy klup keatse op moandeitejûn op in fjild achter it
sportkompleks ‘De Pelikaan’ yn Swol. De ‘Keatsclub Swol’ bestiet al mear
as 50 jier. Mar der wurdt al folle langer keatst yn Swol. Yn 1916 waard al in
keatsferiening oprjochte. Yn de earste jierren waard der keatst op it eardere
fuotbalfjild fan ZAC oan ‘e Veerallee. Om ‘e jierren 20 fan ‘e foarige ieu
hinne, naam men sels diel oan ‘e Bûnspartij yn Fryslân. Meastal sneuvele it
partoer yn ‘e earste omloop, mar yn 1922 ferlearen se yn ‘e tredde omloop
fan Frjentsjer. Dat it keatsen yn dy tiid tige populêr wie, blykt wol út in yn
keatspartij foar
de ‘Bond van
BuitenAfdeling
en’, dy’t yn
1934 yn Swol
organisearre
waard (foto).
Der diene 108
keatsers oan
mei yn 36
partoeren.
Hjoed de dei
hat de klup
noch 14 leden.
Sjirk Overal is
al 50 jier lid fan ‘e ‘Keatsclub Swol’. Yn ‘e njoggentiger jierren fan ‘e foarige
ieu hat er acht jier foarsitter west. Oer syn jubileum as keatser hat ôfrûne
hjerst in hiel aardich artikel yn de Stentor stien. It keatsen hat er fan hûs
meikrige. Op syn 6e learde hy it spultsje fan syn heit op it skoalplain yn
Hitsum. Syn heit wie in betûft keatser en in tige goede learmaster foar Sjirk.
Hy keatst net allinne yn Swol, mar om ‘e fjirtjin dagen ek yn Fryslân 55pluspartijen. It keatsen sit Sjirk Overal yn it bloed. Hy fynt it in prachtich
spultsje, sa’t er seit. Al jout er wol earlik ta, dat er nei in keatspartij de oare
deis noch skjin ynein is.
Op dit stuit is Hessel Yntema dwaande mei it skriuwen fan in boek oer de
skiednis fan de ‘Keatsclub Swol’ en mear yn it algemien it keatsen yn Swol.
.
(JB)
(N.o.f. in artikel yn de Stentor, oanrikt troch Ans Wieling)
-12-

Freed 26 april 2019 is’t safier. Wy meie wer fuort! By ús repetysjeromte ‘Het
Anker’ wachtsje wy op ‘e bus. De sjauffeur hat wat muoite hân wat bus
oangiet, mar se is der. Net al te waarm of te kald … it jaske giet mei. Ek de
sjongmap fansels, want as koar hawwe we ús útsje. Dizze kear nei Harns.
Nei in moaie tocht stappe we út by de havens. In lytse toffel nei ‘Ons’, it
restaurant dêr’t wy kofjedrinke mei lekkere oranjekoeke fansels. Dit jier
slagget it wol. Ferline jier net. Wa wit dat noch? No binne der guon dy’t
harren jierdei hawn hawwe en mei sa’n 6 of 7 minsken wurde wy traktearre
op it lekkers. Dat giet der yn as … koeke.
Dêrwei kuierje wy
nei de Harlinger
Aardewerk en
Tegelfabriek. Man
man wat moai! En
wat in ynformaasje
krije wy dêr! Hoe’t
sa’n tegeltsje
makke wurdt. In
witje. Hoe’t it
stutsen wurdt.
Wêr’t de gatsjes
foar tsjinje. Hoe’t se
Tegeltableau fan skilder Dirk Danser (1708 – 1770)
beskildere en glazuere
yn it Princessehof te Ljouwert
wurde. En bakt fansels,
want oars wurde se net sa sterk en moai as se bedoeld binne. Noch folle
mear wurdt ús ferteld oer it bedriuw dat yn 1972 in ‘herstart’ makke. Fan
1600 ôf wurdt der al bakt yn Harns. Letter folgen Makkum en Boalsert. Moai
as dit wer wurket, echt ambachtswurk. Wy kinne dêr ús tiid wol kwyt, sil ik
mar sizze. As jimme dêr noch nea west hawwe is it in hiele oanrieder om
dêr ris hinne te gean. Foar in lyts bedrach in rûnlieding der by. Dan witte jo
dêrnei like folle as wy
Foar ús iten gean wy nei ‘De gekroonde Leeuw’ yn Arum. Dêr giet it net
hielendal sa’t wy ferwachtsje meie. It duorret nochal lang en sa. Mar as we
der wei gean, binne we wol sêd. Ach, nimme sa’t komt, no? Wy sille ek
noch sjen wêr’t Keimpetille is, mar dat giet net sa’t wy hoopje.
(ferfolch op side 6)
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(ferfolch fan side 5)

Wy hawwe ek alle tiid net mear om’t wy nei it soarchsintrum ‘De Batting’ yn
Harns moatte om te sjongen. Dêr hawwe se in moai oanplakbiljet makke en
wy sjonge wer in pear lekkere ferskes en de minsken yn ‘e seal sjonge
wakker mei. Wy dogge dêr’t wy goed yn binne: SJONGE!
Nei dat lekkere sjongen stappe wy wer yn ‘e bus om werom nei Swol ta.
Dêr geane in grut tal koarleden en oanhang oan it waerm en kâld buffet.
Noch wat neiprate mei lekker iten, dat docht ús goed. Wy sille inoar in hiel
skoft net sjen, dat sa’n ôfslúting is moai.
De simmermoeting stiet al wer fêst. Mar dat wurdt letter dochs krekt oars.
Dêr sil Douwe jimme wol oer fertelle. Dêr kin ik diz kear net by wêze.

It marke
‘It wie op in simmerjûn.
It sintsje dat stoe op ‘e grûn.
Wol heal yn ‘e dauwe wei.
Krekt as it yn’t wetter lei.
En sêftkes en stil wie de wrâld:
It wetter lei sûnder in fâld.
En’t goudene sinnefjoer,
Dat sprate syn gleonens der oer.’
MEIE JO EK SA GRAACH SJONGE?

No, mar wer ris oant in oare kear.
Mei hertlike groetnis.
Jolanda Lootens

Kom dan ris nei in repetysje fan it

MIDSIMMERMOETING 2019

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.

De aktiviteitenkommisje (Ans
Wieling, Harmen van der Zee en
Geeske van der Meulen) noege de
leden fan it Frysk Sjongkoar Swol út
yn Hattem. Op tongersdeitemiddei 8 augustus by it Panorama Paviljoen
Vadesto Outdor Adventure (Tsjonge noch ta! Wat in mûlfol).
Dêr genoaten we fan kofje, tee, taart en fan elkoar. We hienen inoar yn it
sjongleaze simmerskoft net sjoen en sprutsen. Hjirnei makken we in
boattocht nei it ‘Algemene Veen’ by Hattum. De entûsjaste gids ferteld in
soad nijsgjirrige dingen oer dit gebiet en oer Hattem. Wy harken mei sân
pear earen en mei ús noch inkele Hattemse deitoeristen. We seagen inkele
minder bekende einesoarten en speurden om ‘e nocht nei de iisfûgel en de
bever.
Nei de boattocht dronken we noch in slokje, ieten in hapke en praten inoar
by oer persoanlike saken. Dizze aktiviteit is in oanrieder foar elk en de
aktiviteitenkommisje kin dan ek weromsjen op in tige slagge dei.
(Douwe Boersma)
-6-

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 !!!

It koar makket elk jier in útstapke nei Fryslân
en fersoarget dêr dan earne ek in optreden.
-11-

FRYSK SELSKIP SWOL

FRYSK SELSKIP SWOL

WINTERSKOFT 2019-2020

Krystmiel 2019

Foar it winterskoft 2019-2020 sit der foar ús in ôfwikseljend programma yn’t fet.

Freed 20 desimber 2019 om 18.00 oere (Ynrin fan
17.30 oere ôf), yn Grandcafé-Restaurant “Urbana”,
Wipstrikkerallee 213 yn Zwolle.

It útsje nei Fryslân is net troch gien (sjoch side 4). Op 12 oktober hawwe wy ús
earste jûn hân (sjoch side 2 en 3).
De twadde jûn – freed 20 desimber 2019 - is wer ornearre foar it krystmiel yn
‘Urbana’. Dizze kear fersoarget (in part fan) it Frysk Sjongkoar Swol de muzikale
omlisting. Dêr binne we och sa bliid mei. Opjaan kin oant en mei 13 desimber.
De tredde ‘jûn’ is in ‘middei’. Dat is foar ús wat nijs. Oare kriten om utens hawwe dêr
goede ûnderfinings mei. Dêrom wolle wy dit ek ris besykje.
Op woansdeitemiddei 22 jannewaris 2020 sil it heve. In middei om inoar te
moetsjen, om mei-inoar te praten en om nei in hiel nijsgjirrich ferhaal te harkjen.
It ferhaal oer de reis, yn ‘e maitiid fan 2019, mei in ielaak fan Heech nei London,
ferteld troch Johannes Hobma.
De fjirde en lêste jûn is op sneon 29 febrewaris 2020 yn ‘Het Anker’ te Zwolle –
Westenholte. Dan komme Jan Arendz, Marijke Geertsma en Anke Bijlsma mei de
foarstelling ‘De man fan dyn libben’, basearre op it boek mei dy titel fan Arthur Japin.
Snein 26 april 2020 is om 15.00 oere de Fryske tsjerkestsjinst yn de Protestanske
tsjerke te Windesheim. Foargonger is dûmny Renze Pieter Yetsenga út Grins.

It krystmiel is njonkelytsen in fêst ûnderdiel wurden fan
ús winterprogramma. Lekker ite (4 gongen), gleske wyn
of wat oars der by en moaie muzyk en sang om nei te harkjen of mei te
sjongen. Dizze (12e) kear fersoarget (in part fan) it Frysk Sjongkoar Swol
de muzikale omlisting. Dat lûkt nei alle gedachten noch mear iters.
En freegje net hoe’t it kin, it kostet mar € 25.= de man/frou.
Leden dy’t ien kear west hawwe, komme dan ek grif wer.
Wa’t hjiroan meidwaan wol, moat him/har foar 14 desimber !!! opjaan.
Dat kin mei in mailtsje nei fryskselskipswol@gmail.com of troch
ûndersteand strypke yn te foljen en nei ús ponghâlder te stjoeren;
Sjoerd Bakker, Koelmansstraat 10, 7722 LX Hoonhorst.
Binne jo allinne en wolle jo graach in famyljelid of freon(dinne) meinimme,
dy’t gjin lid fan ús selskip is, dan kin dat. Foar dyjinge jildt in priis fan € 40.=.

De datum fan de ledegearkomste stiet noch net fêst.
It liket dus in bysûnder moai winterskoft 2019-2020 te wurden.
(JB)

Foar 14 desimber opjaan !!! en it jild oermeitsje op bankrekken
NL95 RABO 037.73.37.366 fan it Frysk Selskip Swol.
Set der foar alle wissichheid efkes by as it om 1 of 2 persoanen giet.

 ------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja! Ik kom / wy komme op freed 20 desimber 2019 nei it krystdiner yn
De Algemiene Ledegearkomste ( AG ) fan it Frysk Boun om
Utens fan takom jier sil plakfine op sneon 28 maart 2020 by de
krite fan De Haach.
De AG wurdt hâlden yn it Prinsenkwartier te Delft.
Nijere ynfo folget mei de tiid.
Mear ynformaasje is te finen op de webside fan it Frysk Boun om Utens:
www.fryskbutenfryslan.frl
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“Urbana” en meitsje it jild oer op de bankrekken fan it Frysk Selskip Swol
IBAN rekkennûmer NL95 RABO 037.73.37.366
Namme(n):
………………………………………………………………………………………
Adres en wenplak:
……………………………………………………………………………………….
Tillefoan: ………………………………………………………
Dieet op medysk advys? ………………………………………………………….
-7-

Wisptrikkerallee 213 Zwolle

mei meiwurking fan it

Noch net opjûn foar it krystmiel? Doch dat dan daliks! Sjoch op side 7.

DIZZE JUN IS DER GJIN BOEKETAFEL MAR WOL IN FERLOTTING MEI MOAIE (KRYST)PRIZEN !!!

