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Oprjochte 8 febrewaris 1899
Jiergong 48 nûmer 3

Op in etalaazjerút yn de Lemmer
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
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IN PRIMEUR

KRITEJUNEN YN NOARD-EAST NEDERLAN

Op woansdeitemiddei 22 jannewaris 2020 om 14.00 (twa) oere hâlde wy
foar’t earst (alteast sa’t it my heucht) in middeisgearkomste. Litte we mar
sizze, dat it in soarte fan nijjiersbesite is. Dat kin op 22 jannewaris noch wol,
tinkt my. Dan kinne we elkoar noch wol ‘Folle Lok en Seine’ winskje. Kopke
kofje of tee, stikje oranjekoeke der by, in drankje en in praatsje. It klinkt net
om fuorten’daliks fan út ‘e skroeven te reitsjen. Mar … der komt mear!
En dat makket it wol de muoite wurdich om út ‘e loaie stoel te kommen en
nei ‘Urbana’ te gean.

WINTERSKOFT 2019 – 2020
Wannear
10 jan 2020

Krite
Assen

22 jan 2020
14.00 oere

Swol

29 feb 2020
20.00 oere

Swol

13 mrt 2020

Assen

8 april 2020
19.30 oere

Swol

24 apr 2020
middei
of jûn
26 apr 2020
15.00 oere
?? apr 2020

Assen

Swol

Middeisgearkomste mei
Johannes Hobma oer de reis
mei de ielaak fan Heech nei
London
‘De man fan dyn libben’ mei
Jan Arendz, Marijke Geertsma
en Anke Bijlsma
Toaniel
Mei de eigen toanielpleoch?
Ledegearkomste mei it Frysk
Sjongkoar Swol en Jan
Bosgraaf oer syn wurk en
ûnderfiningen as trou-amtner
Moat noch ynfold wurde

Fryske tsjerketsjinst mei
ds. Renze Pieter Yetsenga
Ledegearkomste

Wêr
’t Haoler Hoes
Hooghalen
Urbana Zwolle

Het Anker Zwolle
(Westholte)
’t Haoler Hoes
Hooghalen
Parkzicht
Zwolle
’t Haoler Hoes
Hooghalen
Protestanske tsjerke
Windesheim
Noch net bekend

Dit krantsje gie foar 20 desimber 2019 nei de drukker. Dêrom is der gjin
ferslach fan it krystmiel mei de meiwurking fan it Frysk Sjongkoar Swol.

De Korneliske Ykes II en bemanning foar de Tower Bridge yn London
Want dy middei komt Johannes Hobma, skipper fan de ielaak út Heech,
dy’t ofrûne simmer mei libbene iel de Noardsee oerstuts nei Ingelân en
fierder de Thames op nei London.

Swol

Wat
Stamppôtbuffet

.

Soks kin yn ien rigel skreaun wurde. Mar it aventoer, want dat wie it wol
foar de bemanning fan de Korneliske Ykes II, hat in lange tiid fan tarieding
en de tocht sels duorre inkele dagen.
Om’t jimme no grif nijsgjirrich wurde, folget op side 3 wat mear
ynformaasje.
(ferfolch op side 3)
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Jimme krije my net op sa’n ielaak.
Op 22 jannewaris in noflike middei tawinske.
-15-
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BOEKEHOEKE

(ferfolch fan side 2)

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.

Yn 1999 ûnstiet it idee foar in rekonstruksje fan in ielaak. Fan it begjin ôf
wie it de bedoeling om dêrmei nei Ingelân te silen.

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-

Tusken 1730 en 1938 wie der in soad hannel tusken Londen en Heech. It
doarp wie doetiids it sintrum fan de ielhannel yn Nederlân. Ut hiel Europa
wei waard iel nei Heech brocht om ferfierd te wurden nei Ingelân. In aak
makke doetiids in kear as sân, acht it jier de oerstek oer it Kanaal.
Tachtich jier letter, op sneon 15 juni 2019, set der foar it earst wer in aak
mei libbene iel ôf rjochting Ingelân. It giet om de Korneliske Ykes II, in
rekonstruksje fan in aak dy't yn de jierren tritich brûkt waard as silend
frachtskip.
De ôfrûne tsien jier is der ûnderfining opdien mei it skip en de bemanning.
Ien fan de bemanningsleden praat oer it skip as ‘myn houten freondin’. Yn
oktober 2018 makke de Korneliske Ykes II, mei yn it rom goed tûzen pûn
libbene iel, fan Heech út wei de tocht oer de Iselmar nei Enkhuizen.
Foar de bemanning is’t in test om yn ‘e simmer fan 2019 de oerstek nei
Ingelân meitsje te kinnen. Op deselde wize sa't dat om 1700 hinne dien
waard. Nei dy test tinkt de bemanning de oerstek nei Ingelân wol oan te
kinnen.
Sa swaaie, op sneon 15 juny 2019, hûnderten minsken oan ‘e wâl by
Heech, de Korneliske Ykes II út. Se sjogge it skip it romme sop kiezen en
winskje skip en bemanning in goede feart. Nei in rêstige oerstek komt de
Korneliske Ykes II tiisdeitemiddei oan by de Ingelske kust. In pear dagen
letter leit er foar de wâl by de ferneamde Tower Bridge yn Londen. It
aventoer, want dat wie it foar de bemanning wol, is slagge.
Yn Londen kriget it skip in prominint plakje op it Europeeske Kongres foar
duorsume iel. Dat kongres wurdt hâlden ta gelegenheid fan it 10-jierrich
bestean fan de Sustainable Eel Group. Dat is in organisaasje dy't 'm
dwaande hâldt mei it duorsumer krijen fan de ielsektor en it ferbetterjen fan
de ielstân yn Europa.
Op woansdeitemiddei 22 jannewaris 2020 fertelt Johannes Hobma
(skipper fan de Korneliske Ykes II) yn Urbana ús noch folle mear.
(JB)
-3-
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MOETINGS- EN YNSPIRAASJEMIDDEI

FERLOTTING

In jiermannich lyn hâlde it Frysk Boun om Utens yn Fredeshiem by
Stienwyk de saneamde ‘kaderwykeinen’. Op freedtejûn en sneon oerdei
kamen 4 tema’s op it aljemint. Bûten it programma om waard ynformaasje
oer it kritelibben en in hiel soad oare saken útwiksele. It wiene wykeinen
dêr’t men nei útsjen koe. En der wie ornaris ek genôch flecht op ‘e koai.
Mar dat waard stadichoan wat minder. Elk folgjend kaderwykein wiene der
wer in pear minsken minder. Meastal trochdat in krite opheft wie. Op in stuit
koe’t net langer. Dan sjit sa’n wykein syn doel foarby. Der kaam in
Moetings- en Ynspiraasjedei foar yn’t plak. Dat koe moai by de krite fan
Hurderwyk en omkriten. It nije Multifunksjonele Sintrum ‘de Kiekmure’ is
poer geskikt foar sa’n gearkomste. Ien dei blykte tefolle fan it goede te
wêzen. En sa waard it in middei, mei twa ynliedings oer ferskillende tema’s.

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.

Op sneon 16 novimber 2019 waard foar de tredde kear sa’n Moetings- en
Ynspiraasjemiddei hâlden.
It Frysk Boun om Utens hie Klaas Sietse Spoelstra frege om mei ús mei te
tinken hoe’t it Boun en de Fryske kriten om utens nije oanwaaks fan leden
fine kinne. Hoe’t wy lju, dy’t fryske woartels en in frysk hert hawwe,
entûsjast meitsje kinne foar de Fryske kriten om utens. Klaas Sietse neamt
himsels in takomsttinker. Hy betinkt en ûntwikkelt nije konsepten foar
bedriuwen, oerheden, oarganisaasjes en ynstellings. Fan it begjin ôf wie er
belutsen by Ljouwert-Fryslân Kulturele Haadstêd fan Europa 2018
(LF2018). Hy naam ek it inisjatyf foar ‘Kening fan de Greide’. Yn in
nijsgjirrige ynlieding, dêr’t ek de ferskillende eigenskippen fan Friezen yn
foarby kamen, makke hy dúdlik wêr’t in programma of projekt oan foldwaan
moat, wolle der genôch minsken op ôf komme om it ta in sukses te
meitsjen. Minsken en benammen jongeren moatte it gefoel krije ‘Dat wol ik
net misse; dêr moat ik by wêze.’ Se wolle en hoege gjin lid earne fan te
wêzen. Se fine elkoar op sosjale media as Instagram, Snapchat, TikTok,
ensfh. Facebook is foar de jongerein hast al wer ‘âlderwets’. Op de wize
sa’t it Boun en de kriten wurkje, sille se de jongerein dêrom ek noait
berikke. En oarsom, tink ik dan, wurket it ek net. In programma of projekt,
dêr’t de jongerein op ôf komt, sil in hiel oare ynhâld ha as in programma
dat de leden fan de kriten oansprekt. Hawar, Klaas Sietse Spoelstra hat it
Boun en de kriten wat meijûn dêr’t se oer neitinke kinne.
(ferfolch op side 5)
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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

SKIPSBOU

Yn dit krantsje stean twa stikjes oer skippen en skipsbou .
Der is noch wol plak foar in tredde maritym stikje.

Wanneer je een schip wilt bouwen,
breng dan geen mensen bijeen
om timmerhout te sjouwen
of te tekenen alleen.
Voorkom dat ze taken ontvangen,
deel evenmin plannen mee
maar laat eerst de mensen verlangen
naar de eindeloze zee.
De dichter is net bekend.
It is frij nei Antoine de Saint Exupéry

-13-
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EELTSJEBAES EN JAMES BOND

(ferfolch fan side 4)

‘Eeltsjebaes’ – Eeltsje Holtrop van der Zee wie de soan fan Sytze Tjeerds
van der Zee en Klaaske Eeltsjes Holtrop. Syn pake Eeltje Taedzes Holtrop
waard beskôge as de earste grutte Fryske boeierbouwer. Yn it earstoan
wurke Eeltsje as learling op de skipswerf fan syn pake, mar nei dy syn
ferstjerren waard er eigen baas. Eeltsjesbaes naam yn 1848 de werf fan
syn pake oer en ûntwikkele him letter ta in tige ferneamde en legindaryske
skipsbouwer. Hy boude syn houten skippen sûnder passer, liniaal of
begrutting, mar wurke ûnder de liifspreuk ‘myn each is myn rij’. It ferhaal
giet, dat as Eeltsjebaes opdracht krige om in nije boeier of oar Frysk jacht
te bouwen, hy nei de wetterkant gie en hiel lang oer it wetter stoareage,
oant stadichoan de foarm fan it nije skip him yn syn geast foar eagen stie.
Dan draaide hy him om, stapte nei hûs en sei tsjin syn wiif: ‘Ik ha him
sjoen’. Earder koe net mei de bou fan it skip begûn wurde. Sa giet it ferhaal.
Oft it wier is? Lykwols hat de rom fan Eeltsjebaes him ta in hast mytyske
figuer makke. Eeltsje lei him ta op de bou fan beropsskippen foar de
binnenfeart, snikken en skûtsjes. En hy begûn mei de bou fan 'lúkse'
boaten; Fryske jachten, boeiers en tsjotters. Yn de perioade 1848 en 1894
wurde troch him mar leafst 800 fartugen boud. It Fryske Steatejacht ‘Friso’
komt fan syn werf. It waard 125 jier lyn boud foar mr. Binnert Philip Baron
van Harinxma thoe Slooten, dy’t fan 1878 ôf 31 jier Kommissaris fan ‘e
Kening(inne) yn Fyslân wie.
Yn it Zuiderzeemuseum yn Enkhuizen leit ien
fan Eeltsjebaes syn moaiste boeiers; de
‘Sperwer’ (foto), dy’t boud is foar de hear A.
Jurjens út Amsterdam. De namme fan it skip
wurdt ferbylde troch in fergulde sparwer op it
roer en is yn ‘e mêstplanke oanbrocht. It skip
wol hurd sile, want it kin sa’n 100 kante
meter seil fiere. Yn 1926 wurdt it skip oan de
Ingelsman Merlin Minshall ferkocht, dy’t der
mei troch hiel Europa nei de Swarte See fart.
Dizze tocht, dy’t fjouwer jier duorre,
beskriuwt er yn syn boek ’De avonturier’.
Hjiryn docht er him foar as in Ingelske geheim agint mei de koadenamme
007. Op grûn fan Minshall syn aventoeren betinkt syn baas Ian Fleming nei
de Twadde Wrâldoarloch syn ferneamde James Bond-figuer. ‘t Is spitich dat
Eeltsjebaes syn ‘Sperwer’ gjin rol spilet yn ien fan Fleming syn ferhalen.
(JB)
-12-

Op de Algemiene Gearkomste fan it Frysk Boun om Utens op 30 maart
2019 yn Urbana, frege ien fan oanwêzigen oft it mooglik wêze soe om
immen te freegjen dy’t wat fertelle kin oer LF2018 en it ferfolch dêrop. Dêr
wie it Boun yn slagge. Lieuwe Krol, haad Marketing en Kommunikaasje foar
LF2018 en kertiermakker foar de Legacy (slim wurd) LF2028 hâlde in
ynlieding oer wat de plannen foar LF2018 eartiids wiene, hoe’t se útpakt
binne, wat der fan leard is en wat de takomst (2028) op it mêd fan kultuer,
planning, kosten en opbringsten bringe sil.
Yn syn ynleiding fertelde Lieuwe, dat fan de fiif stêden dy’t harren kandidaat
foar Kulturele Haadstêd fan Europa 2018 steld hiene, earst twa ôffoelen; De
Haach en
Utert.
Maastricht,
Eindhoven en
Ljouwert
bleaunen oer.
Fan dy trije
hie Ljouwert
fierwei de
smelste beurs.
Mar Ljouwert
wûn úteinlik
wol. Yn it
bûtenlân krige LF2018 mear publisiteit as yn Nederlân. Mear as 80 persint
fan de projekten binne útfierd, wat noch nea earder bard is yn Europa.
Ljouwert is de lytste stêd dêr’t de ‘Reuzen fan Royal de Luxe’ ea west
hawwe. En it hat mear opsmiten, dan it kostte. Wa’t no tinkt, dat we it
dêrmei hân hawwe, dy hat it mis. Men giet yn Fryslân gewoan troch; op nei
LF2028. Underdielen fan LF2018 dy’t in sukses wiene, krije in ferfolch. En
plannen foar grutte nije eveneminten lizze al ree. It is te folgjen op webside
www.LF2028.eu
Al mei al wie’t in ynspirearjende middei. Mar Klaas Sietse Spoelstra en
Lieuwe Krol hiene wol wat mear publyk fertsjinne as de ûngefear 35
taharkers dy’t der wiene. Ek dat hat grif te krijen mei de krimp fan de kriten.
Nei ôfrin wie der tiid foar in drankje, in rynsk stamppôtbuffet en in praatsje.
(JB)
-5-
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FOARUTSJEN NEI …

Cliffs of Moher

Yn novimber seagen we yn twa wike tiid fjouwer toanielstikken. It heucht my
net, dat soks earder bard is. Mar dat is ek net fan belang.

't Wie in mearke gelyk, in ferhaal út in film
Hy stoer en lûd, sy leaf en stil
Mar wol o sa fereale, de ien op de oar
En wêr't sy ek wienen, inkeld each foar elkoar

Ien fan ‘e fjouwer stikken wie in foarstelling yn it ramt fan it 100-jierrich
bestean fan it STAF (Stichting Amateurtoaniel Fryslân) mei de tapaslike titel
‘de Foarstelling’. It is fan it begjin oant de ein optocht en set alle ferskillende
fasetten fan it toanielspyljen yn’t ljocht; it lêzen fan stikken, de rolferdieling,
de regisseur, de ynstekster, de toanielmaster, de repetysjes, de
karmasters, ensfh. Foar elk, dy’t mei toaniel te krijen (hân) hat, wie it hiel
werkenber. Foar minsken dy’t gjin toanielûnderfining hawwe, wie’t in ‘kijkje
achter de schermen’. De spilers kamen rûnom út Fryslân wei en hiene net
earder mei-elkoar spile. En se hawwe der in geweldige foarstelling fan
makke. Dan sjocht men wer ris, dat it toaniel yn Fryslân libbet.
In oare foarstelling wie ‘De man fan dyn libben’
fan Arthur Japin. Dat hawwe we in lyts jier lyn al
fêstlein foar ús jûn op 29 febrewaris 2020. It
wurdt rûnom yn Fryslân foar útferkochte sealen
spile en kriget poerbêste resinsjes. Ik wie dan
ek benijd nei dizze foarstelling en woe’t wol ris
sjen foardat it by ús op ‘e planken komt.
It stik wurdt spile troch Jan Arendz, Marijke
Geertsma en Anke Bijlsma (foto). Trije betûfte
spilers, dy’t harren spoaren op toanielmêd
fertsjinne hawwe. It stik wurdt oankundige as in
tragikomeedzje. Dat klinkt tsjinstridich. Tragyk
en komeedzje wurde fuortendaliks net mei-inoar
assosjearre. Dat it wol mei-inoar opgean kin, makket dit stik dúdlik. In frou,
dy’t siik is en net wer better kin, wol har man goed fersoarge achterlitte. Dat
is fansels hiel moai. Se pleatst in kontakadvertinsje, dêr’t in kreaze jonge
frou op ôf komt. No, dat kin net moaier, soe men sizze. Mar dan blykt, dat
har man en dy jonge frou inoar (hiel goed) kenne en komt de fraach om ‘e
hoeke: wat foar spul wurdt hjir eins spile en wa hâldt wa no foar de gek. De
tragyk yn it stik wurdt licht en mei humor ferpakt, mar rekket de taskôgers
ek.
Op sneon 29 febrewaris 2020 kinne jimme ‘De man fan dyn libben’
sjen yn ‘Het Anker’ yn Zwolle (Westenholte). Hâld dy jûn frij!
(JB)
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Gurbe Douwstra
WA SJONGT MEI?
Kom dan ris nei in repetysje fan it
In mingd koar, wêrfan de leden gjin lid fan it Frysk Selskip Swol hoege te wêzen. 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 entûsjaste koar. Want sjongen
ferbynt minsken en makket minsken bliid. Net allinne de sjongers. Ek de taharkers.
Koartlyn binne wer trije nije leden by it
koar kaam.
Sjoch ris goed om jim hinne minsken en
trúnje goekunde of buorlju oan om ris nei
sa’n repetysje ta te gean. Want mear
leden binne tige wolkom.
Freedtemoarns om 10 oere repetearret it
koar yn it Moetingssintrum ‘Het Anker’,
Voorsterweg 36, 8042 AD Zwolle
(Westenholte).
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.
-11-
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OP WOANSDEITEMIDDEI 22 JANNEWARIS

De earste twa jûnen lizze al wer achter ús. De tiid hâldt gjin skoft.

Dizze bon is foar minsken dy’t foar it earst mei ús selskip yn ‘e kunde
komme en miskien wol lid wurde wolle.

Op 12 oktober 2019 wie it selskip Blikstiender by ús yn ‘de Weijenbelt’ mei it
programma ‘Fryslân Heite!’

(Dus NET foar famylje of goekunde út Fryslân of earne oars wei.)

Dêrnei hiene we op 20 desimber 2019 it krystmiel yn ‘Urbana’ mei in (kryst)optreden
fan it Frysk Sjongkoar Swol (ferslach komt yn ’t folgjende krantsje).

Namme : ........................................................................................................

Us 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.

Adres
Postkoade
en wenplak

It ferhaal oer de reis, yn ‘e maitiid fan 2019, mei in ielaak fan Heech nei
London, ferteld troch Johannes Hobma (sjoch ek earne oars yn dit krantsje).

Tillefoannûmer: ..........................................................

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.

: ...........................................................................................

Is/binne op 22 jannewaris 2020 GAST by it Frysk Selskip Swol.
Hy/sy hat/hawwe dizze bon krigen fan:

FOLKSHEGESKOALLE SCHYLGERALAN

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

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.
Mear ynformaasje is te finen op de webside fan it Frysk Boun om Utens:
www.fryskbutenfryslan.frl
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TAGONG FOAR

: ...........................................................................................

E-mail: ……………………………………………………..

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.

FERGEES

2020

2

MINSKEN

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.
Neist in edukatyf programma, biedt de Folkshegeskoalle in perfekte
akkommodaasje foar in famylje- of bedriuwsútstapke of gewoan in noflike
fakânsje. Yn 2020 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
(JB)
-7-

Wisptrikkerallee 213 Zwolle

In noflike (nijjiers)middei mei
kofje, tee, oranjekoeke, in drankje, tiid foar in praatsje en …

… de reis fan de ielaak ‘Korneliske Ykes II’ fan Heech nei London
ferteld troch de skipper

Johannes Hobma.

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

