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1. Wat is en docht it Boun 
Sjoch webside.  

 
2. It bestjoer fan it Boun 

Sjoch webside. 
 

3. Funksjes bestjoersleden: 
Sjoch webside 

 

4. Eareleden fan it Boun 
Sjoch webside 
 

5. Sintrale aktiviteiten fan it Boun 
 

Webstek fan it Boun (en dêrmei fan de Kriten) 
It Boun hat in webstek yn de loft. De webmaster is Jan Bijkerk yn gearwurking mei Kees van der Beek. 
Foar mail nei de webredaksje: 
webredaksje@fryskbutenfryslan.frl of skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl   
Kom op ús en jimme webstek: www.fryskbutenfryslan.frl mei de lêste ynformaasje.  
 
Kursussen Frysk  
Yn gearwurking mei de Afûk hat it Boun syn skouders der ûnder set om de kursussen oer de Fryske taal 
by syn leden ûnder de oandacht te bringen. Fanút it Boun stypje wy Friezen om Utens om Fryske 
taalkursus-sen te folgjen fia Edufrysk, de digitale learomjouwing fan de AFUK. Hjir binne ferskillende 
pakketten dêr’t jo online mei leare kinne. Dat kin as jo in kursus folgje, dan fine jo alle materialen út it 
boek, mar ek hûn-derten teksten, lieten, fideo’s, ynteraktive oefeningen en edukative games dêr’t jo it 
Frysk mei leare kinne.  
 
Wannear’t jo net yn ’e gelegenheid binne om in kursus yn groepsferbân te folgjen kinne jo ek mei edu-
Frysk oan ’e slach. It is ek it platfoarm foar de adaptive game “Taalreis troch Europa”.  
Sjoch foar mear ynformaasje oer de mooglikheden op http://kursus.afuk.nl 
 
Toanielkriich 
It Boun stiet efter it hâlden fan in toanielkriich dy’t iepen stiet foar alle toanielploegen fan de Kriten dy’t 
by it Boun oansluten binne. De kriichlieder is fakant. 
 
Toanielstúdzjedagen  
Mei de Moetings- en Ynspiraasjedei, dy’t no treie kear west hat, stiet ien dei-diel yn it teken fan 
Toanielstúdzje. 
 
Unifoarme lidmaatskipkaarten 
It Boun stimulearret dat de leden fan de oansletten Kriten op deselde  betingsten as de eigen leden 
tagong hawwe ta inoars Kritejûnen. Dêrta soarget it Boun foar unifoarme lidmaatskipskaarten.  
Elts jier krije de measte Kriten in steapeltsje lidmaatskipskaarten. 
 
De skriuwer fan it bestjoer fan it Boun  hat prachtige oarkonden yn foarrie. Der binne sa folle minsken 
dy’t krewearre ha foar de Krites of it Boun of dat noch dogge, dy’t wol sa’n oarkonde fertsjinje...... 

https://www.fryskbutenfryslan.frl/doelstellings_boun.htm
https://www.fryskbutenfryslan.frl/bestjoer_boun.htm
https://www.fryskbutenfryslan.frl/TAKEN%20BESTJOERSLEDEN.html
https://www.fryskbutenfryslan.frl/TAKEN%20BESTJOERSLEDEN.html
https://www.fryskbutenfryslan.frl/eareleden_boun.html
mailto:webredaksje@fryskbutenfryslan.frl
http://www.fryskbutenfryslan.frl/
http://kursus.afuk.nl/
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6. It Selskip 1844 

 
De skiednis fan it Selskip giet tebek oant 1844. De haadreden foar it oprjochtsjen is lein yn it opkommen 
en útkom-men foar de eigen taal. 
It Selskip hat ta doel it fuortsterkjen fan de Fryske taal en it Frysk eigene yn al syn uteringen. 
It Selskip oerkoepelt yn Fryslân de Kriten fan Easterwâlde, Hearrenfean, Drachten en Trynwâlden, mei-
elkoar sa wat 750 kriteleden. It bestjoer wurdt foarme troch in ôffurdiger fan eltse oansletten Kriten. 

 

Kontaktadres fan it Selskip:  Tineke van der Woude 
                                             Moezel 222 
                                             9204 EM DRACHTEN 
                                             Tillefoan;  0512-510836 
                                             E-post: selskip1844@gmail.com 

 

Belied, aktiviteiten en projekten fan it Selskip en de oansletten Kriten 
Yntern wurdt yn it Selskip in protte tiid stutsen yn bining en belangenbehertiging: ynformaasje en 
diskusje op de Algemiene Gearkomsten oer belied,elts jier is de rûnte “op besite by de Krite”, der wurdt 
foar soarge dat de Kriten elkoars nije winterprogram krije. 
 
Provinsjaal projekt, foarlêze yn it Frysk oan pjutten  
Nei bûten ta profilearret it Selskip har doelstelling Tael en Skiftekennisse troch it organisearjen, yn ‘e 
mande mei de Tomke-wurkgroep, fan de Fryske Foarlêswike. 
It Provinsjaal Projekt lêze en foarlêze oan pjutten wurdt gemeentlik oppakt mei help fan sa’n 50 
kontaktpersoanen. Troch in 500 foarlêzers en in 550 gastâlders wurdt foarlêzen oan in 12.500 pjutten. 
Jierliks wurde troch dit projekt in 18.000 Tomke-boekjes te plak brocht.  
 
De Kriten fan it Selskip 
Jierliks organisearje de Kriten in grut tal aktiviteiten, de measte dêrfan fine plak yn it winterskoft. 
It winterprogramma fan de Kriten omfiemet in breed skala oan aktiviteiten: 
literêre jûnen, boekbesprekkings sawol mei de skriuwers sels as ek lêzings oer skiednis,  buorkerijen, 
plak- en eigen nammen, skûtsjes, belsliden en sa mear,  kofjemoarnen mei klassike muzyk, in 
troubadoer, folksmuzyk, toanieljû-nen, kabaret en  ekskursjes. Fansels is der romte foar ferdivedaasje.  
Fierders binne by de Kriten aktiviteiten sa as dûnsploech, koar en toanielspyljen. 
 
Nijs fan it Selskip  kinne jo fine op de hiemside  fan it FBoU, it Frysk Boun om  Utens:  

www.fryskbutenfryslan.frl  
It Selskip is oansluten by de Ried fan de Fryske Beweging en IFAT, It Frysk Amateurtoaniel, de lânlike 
organisaasje foar Frysktalich amateurtoaniel. 
 

 
Kommisje foarlêzen fan it Selskip: 

mailto:selskip1844@gmail.com
http://www.fryskbutenfryslan.frl/
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Foarsitter:   Mefrou Geeske J. Frieswijk 
Skriuwwurk:   Mefrou Joukjen van den Berg 
Administraasje:   Mefrou Tineke van der Woude – van der Schaaf    
Mailadres Kommisje Foarlêzen: foarleswike@gmail.com 
Fergees in moaie kleurplaat?   www.tomke.nl 

 

7. KRITEN FAN IT SELSKIP 
 

Bestjoer Fryske krite Drachten 
Jean Veenstra (foarsitter), info@kunstuitleen-veenstra.nl    
Anneke Annema (skathâlder), annekeannema@hotmail.com 

 
    

Bestjoer Fryske krite Easterwâlde 
Anne Veenstra (foarsitter)    Tryntsje van Berkum – de Boer (skriuwer)  
veenstraanne@planet.nl    tberkboer@quicknet.nl 
Gerda Schuiling – van der Meer (2e skr.)  Jan Kort (skathâlder) 
Gerda.schuiling@icloud.com    jennyprins@hetnet.nl 
Jantsje Middel – Seinstra (lid) 
    
Bestjoer Fryske krite Trynwâlden 
Baukje de Vries – Zijlstra (foarsitter)   Hedwig de Roos (skriuwer) 
b.devrieszijlstra@hetnet.nl    hderoos@cartwin.nl 
Uilke Bakker (skathâlder)    Paulus Hettinga (2de skath.+omtinker) 
bakker.accountant.oenkerk@planet.nl                       paulushettinga1@gmail.com 
Pyt Jon Sikkema      Baukje Siebenga – van der Zee  
pyt.jon@hetnet.nl     blierherne@upcmail.nl 
e-post krite: krite.trynwalden@gmail.com 

 
8. KRITEN FAN IT BOUN en krite bûten Fryslân en net oansletten by it Boun 

Sjoch webside 
 
9. SJONGKOAREN  

Sjoch webside 
 

10. TOANIELPLOECH - Krite Assen 
Sjoch webside 

 

11. STÛDZJE- EN LÊSRÛNTEN en Boekeferkeapers 
Sjoch webside 

 
12. OPRJOCHTINGSJIERREN fan de KRITEN 
 

KRITEN OPRJOCHTE YN  2022 2023 2024 2025 2026 

Swol 1899 8-feb   125   

mailto:foarleswike@gmail.com
http://www.tomke.nl/
mailto:info@kunstuitleen-veenstra.nl
mailto:annekeannema@hotmail.com
mailto:veenstraanne@planet.nl
mailto:tberkboer@quicknet.nl
mailto:Gerda.schuiling@icloud.com
mailto:jennyprins@hetnet.nl
mailto:b.devrieszijlstra@hetnet.nl
mailto:hderoos@cartwin.nl
mailto:paulushettinga1@gmail.com
mailto:blierherne@upcmail.nl
mailto:krite.trynwalden@gmail.com
https://www.fryskbutenfryslan.frl/index.html
https://www.fryskbutenfryslan.frl/Sjongkoaren.htm
https://www.fryskbutenfryslan.frl/toaniel/toaniel.htm
https://www.fryskbutenfryslan.frl/Boekeferkeap.htm
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Apeldoarn 1901 9-dec     125 

Hoarn 1911 11-nov     115 

Meppel 1924 24-feb   100   

Utert/Seist 2019 18-maaie   5   

Assen 1930 18-dec    95  

Boadegraven 1946 15-jan     80 

Hilversum 1947 8-mrt 75     

Lelystêd 1971 26-nov     55 

Hurderwyk 1979 8-maaie   45   

Twente 1980 22-mei    45  

Sudeast-Drinte 1994 12-apr   30   

Arnhim 2008 26-mrt  15    
 

13. FIERDERE PUNTEN FAN BELANG 
 
a. OMROP FRYSLAN. 

Omrop Fryslân hat oanjûn dat It Frysk Boun om Utens foar har net mear fan belang is. 
Oer programma’s sjoch op www.omropfryslan.nl en oanklikke: Utstjoering 

 
 

b. RADIO 
 
FM en DAB+ 
Omrop Fryslân Radio stjoert yn Fryslân út op 92.2 FM en 92.5 FM en yn de noardlike helte fan Ne-
derlân fia digitale radio, DAB+ kanaal 9D en 6B. Mei dit nije digitale systeem kinne radiostjoerders 
sûnder rûs ûntfongen wurde. Om DAB+ ûntfange te kinnen is in nije radio nedich. Sjoch foar mear 
ynformaasje oer DAB+ op www.digitalradio.nl. 

• Untfangstkaart FM 

• Untfangstkaart DAB+ 

Kabel 
De omrop is ek fia de kabel te beharkjen, sawol analooch as digitaal. 

• Ziggo: 90.5 FM of 95.9 FM (digitaal 824 of 1824) 

• Kabel Noord: 88.9 FM (digitaal 805) 

 
Online 
Omrop Fryslân Radio is ek live fia ús webside en ús apps te beharkjen. Hawwe jo in ynternetradio dan fine 
jo Omrop Fryslân yn de database fan de radio, of brûk de folgjende link: 
 https://www.omropfryslan.nl/radio.m3u 

 
Oer ynternet 
Omrop Fryslân Radio is oer de hiele wrâld te beharkjen fia ynternet: www.omropfryslan.nl  
Frysktalich nijs fanút de hiele wrâld: www.itnijs.nl   
  

http://www.omropfryslan.nl/
http://digitalradio.nl/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zbBHEjDzkPXo.kyJmmZtLn3ho
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=zbBHEjDzkPXo.k5Mm_FLYDxPE
http://www.omropfryslan.nl/live/omrop-fryslan-radio
http://www.omropfryslan.nl/apps
https://www.omropfryslan.nl/radio.m3u
http://www.omropfryslan.nl/
http://www.itnijs.nl/
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Troch de loft 
BVN (Beste van Vlaanderen en Nederland, Wrâldomrop, frekwinsje 12574 Mhz, 24 oeren deis, 
www.bvn.nl) nimt ek útstjoeringen op fan de regionale stjoerders lyk as Omrop Fryslân Radio. 

 
c. TELEVYZJE 

 

Omrop Fryslân Telefyzje is yn hiel Fryslân te sjen fia Digitenne (DVB-T) en fia de kabel, sawol analooch 
as digitaal. 

• Ziggo: digitaal op kanaal 30 en 702, analooch op 12 (224,25 MHz) of S15+ (264,00 MHz) 

• Kabel Noord: digitaal op kanaal 11, analooch op 50 (703,25 MHz) 
• KPN: Kanaal 502 

Omrop Fryslân Telefyzje is ek streekrjocht fia ús webside en ús apps te besjen. 

Satellyt 
Omrop Fryslân Telefyzje is ek te ûntfangen fia de ASTRA 3-satellyt. op 23,5 graden East. Dêrfoar 
hawwe jo wol in skûtel nedich mei dûbele kop (DUO- of Triple-LNB) en sûnt jannewaris 2014 in 
HD-ûntfanger. 

Fan 1 july 2016 ôf is Omrop Fryslân Telefyzje opnaam yn it Basispakket fan CanalDigital en dêrom 

net mear Free-to-air te ûntfangen. Mear ynformaasje is te finen op: canaldigitaal.nl en op omrop-
fryslan.nl/satellyt. 

 
d. FRYSKE TAAL KURSUSSEN 

 

     Yn 2015 /2016 hat der in kursus Frysk yn Utert/Seist west, mei 6 dielnimmers. 
     Der is ek wol  nei frege yn  in pear kriteblêden . Op ‘t stuit rint der gjin kursus. 

 
AFUK en LESJOUWERS 
 

Kriten dy’t in kursus Frysk organisearje wolle, kinne harren rjochtsje ta de Afûk. 
Freegje nei it tige moai en goed struiblêd. Oanmelding kin barre by de Afûk: 058-2343079,  
 ynfo@afuk.frl en webstek www.afuk.nl 
 

De Afûk (Algemiene Fryske Underrjocht Kommisje) yn Ljouwert fersoarget alle jierren in grut tal 
kursussen foar Frysktaligen en net-Frysktaligen yn Fryslân, mar ek dêrbûten.  
Om de kursussen yn de regio bekend te meitsjen wurdt faaks in stikje skreaun yn hûs-oan-hûs 
blêden. Dat hat yn it ferline al de noadige kursisten opsmiten. De Afûk stjoert ek elk jier struiblêden 
mei ynformaasje nei de skriuwers fan alle Kriten. It kursusjild is sawol yn as bûten Fryslân itselde. 
Der binne 8 kursisten nedich om tsjin de normale betingsten mei in Afûkkursus útein te setten. 
Fansels moat, as it om in Afûkkursus giet, de Afûk wol akkoart gean mei de lesjouwer. 
Tink der om dat der wisse ôfspraken makke wurde oer de kosten en ferjit benammen de reiskosten 
net, om earmoede efternei foar te kommen. 
As it tal fan 8 kursisten net helle wurdt, dan binne der faaks yn oerlis wol oare mooglikheden.  
 

Afûk hat de folgjende kursussen: 
1. foar Frysktaligen mei: 

http://www.bvn.nl/
http://www.omropfryslan.nl/live/omrop-fryslan-tv
http://www.omropfryslan.nl/apps
http://www.canaldigitaal.nl/
http://www.omropfryslan.nl/satellyt
http://www.omropfryslan.nl/satellyt
mailto:ynfo@afuk.frl
http://www.afuk.nl/
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Leargong A, B, C en de Afûk-akte. De akte jout tagong ta de learare-oplieding Frysk 
Dan binne der ek noch spesjale kursussen (didaktysk foech en offisjeel ferkear) 
en koarte kursussen (skriuwen, literatuer, fergrutsjen wurdskat, skiednis) 

2. foar net-Frysktaligen mei: 
     Basiskursus, foar mear betûfte kursisten, yntensive kursus, konversaasjekursus en haastkursus.  
3. Edufrysk, de digitale learomjouwing, bedoeld foar wol en net Frysktaligen. Sjoch 

www.edufrysk.com  
4. foar spesjalistyske beroppen en roppingen, lyk as oerheid, dûmny’s, ensafierder. 

 
Bûten Fryslân binne ek noch de folgjende lesjouwers oanwêzich   
Amsterdam        Jan van Houten  020-6205742 
Assen                   J. Toering 
Boadegraven      Hâns Dyk  0172-613143 
Eindhoven  Jacobus Q. Smink  040-2435500 
Naaldwijk Frou Janny vd Veen  0174-670202 

 
e. UNIVERSITER UNDERWIIS 

 
Ynljochtings by de Fryske Akademy, www.fryske-akademy.nl , ôfdieling Foarsjenning Frysk. 

De Fryske Akademy is belutsen by trije universiteiten yn Nederlân: 
1. De Universiteit fan Amsterdam, Fakulteit van de Geesteswetenschappen, www.uva.nl  
2. De Universieit van Leiden, Fakulteit van de Letteren, www.studiegidsen.leidenuniv.nl  
3. De Universiteit van Grins, Fakulteit der Letteren, www.rug.nl 

 
f. FRYSKE YNSTÂNSJES EN ORGANISAASJES 

 
• Afûk  www.afuk.nl en sjoch ek ûnder it haad TAAL KURSUSSEN 

• Alde Tsjerken, Stichting – Monumentenzorg Friesland www.aldefrysketsjerken.nl  en  
www.monumentenzorgfryslan.nl  

• Bibliotheekservice Fryslân  info@bfrl.nl  

• Bûsboekje: webside: www.frysk-busboekje.frl  Foar bestellen bûsboekjes en feroarings: 
redaksje@ busboekje.frl 

• Cedin Ekspertizesintrum Meartaligens info@cedin.nl 

• Feriening Freonen fan Omrop Fryslân, Sjoch Omrop Fryslân 

• FFU ( Feriening Frysk Undewiis) Skriuwer: Drs. S.T.Hiemstra, ffupost@hotmail.com / Ponghâlder: 
Ed Knotter,  

• FFF - Ferbân fan Fryske Foargongers: Krúspunt 4 kear yn it jier gearkommen yn Ljouwert foar 
ynhâldlik en taalkundich oefenjen op Fryske preken en tema-ynliedingen. Foar it 
Gemeentewurkboek “Hânsume Help” is foar in lytse priis de digitale ferzje te krijen by 
p.hekstra@hetnet.nl   

• Fierljeppersbûn   www.fierljeppen.ynfo 

• Fries Journaal Kroniek fan it goede leven yn Friesland, 6 kear yn it jier, www.mentismedia.nl    

• Fytse oer it Fryske fersepaad De fytstochten wurde holden yn juny, july en augustus en begjinne 
by it Gysbert  Japicxhûs yn Boalsert. Gadingmakkers kinne har opjaan by it Gysbert Japicxhûs, 
www.gysbertjapicx.nl  en ynfo@gysbertjapicx.nl  Sjoch ek Gysbert Japickshûs/Tekstwinkel 

http://www.edufrysk./
http://www.fryske-akademy.nl/
http://www.uva.nl/
http://www.studiegidsen.leidenuniv.nl/
http://www.rug.nl/
http://www.afuk.nl/
http://www.aldefrysketsjerken.nl/
http://www.monumentenzorgfryslan.nl/
mailto:info@bfrl.nl
http://www.frysk-busboekje.frl/
mailto:bestelle@frysk-busboekje.nl
mailto:info@cedin.nl
mailto:ffupost@hotmail.com
mailto:p.hekstra@hetnet.nl
http://www.fierljeppen.ynfo/
http://www.mentismedia.nl/
http://www.gysbertjapicx.nl/
mailto:ynfo@gysbertjapicx.nl
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• Folkshegeskoalle Skylgeralân info@folkshegeskoalle.nl en www.folkshegeskoalle.nl  De Folkshe-
geskoalle organisearret alle jierren in grut tal nijsgjirrige wykeinen/wiken. Skilje om mear gegevens 
oer it kursusprogramma. 

• Sprutsen Frysk Boek Foar elk dy’t muoite hat mei lêzen, binne boeken ynsprutsen op daisy-CD´s 
beskikber, dy´t ôfdraaid wurde kinne op spesjale apparatuer. Yn de te besteljen en te beteljen 
katalogus stean mear as 1.000 titels. Der binne CD´s foar jong en âld. Boppedat hoecht der gjin 
abonnemintsjild betelle te wurden. Dat kin omdat it blinebibleteekwurk foar it grutste part troch 
de oerheid en fierder troch de Stichting It Fryske Boek bekostige wurdt. Ynformaasje by de Bline-
bibleteek fan Ermelo, info@cbb.nl . Der is ek in sprutsen Frysk moanneblêd: “De Oanharker” mei 
artikels út de Fryske  dei- en wykblêden en de literêre tydskriften – opjaan by Tresoar.  

• Friesch Dagblad  www.frieschdagblad.nl  

• Fryske Akademy pwww.fryske-akademy.nl Sûnt it oprjochtsjen fan it ynstitút yn 1938 set de 
Fryske Akademy him yn foar it fûneminteel en tapast wittenskiplik ûndersyk nei de Fryske taal, 
skiednis en kultuer. Nei goed 75 jier is dy opdracht, dy't de Fryske mienskip de Akademy by de 
oprjochting meijoech, noch jimmer liedend. It is de taak fan 'e ûndersikers om 'e dynamyk fan 
taal en fan sosjale en histoaryske pro-sessen te analysearjen. Dat dogge sy troch ûndersyk te 
dwaan nei de Fryske taal, meartaligens, taallearen en it ferline fan Fryslân. De Fryske Akademy 
makket it Frysktalich en histoarysk erfgoed tagonklik foar wittenskip en maatskippij en ûntwikke-
let digitale ynstruminten en kolleksjes foar ynnovearjend ûndersyk.  

• Frjentsjerter Universiteit  p/a Monte Hallema, mhallema@hetnet.nl  

• Gysbert Japicxhûs/Tekstwinkel ynfo@gysbertjapicx.nl en www.gysbertjapicx.nl  Yn de “skriuw-
keamer” yn it bertehûs fan Gysbert Japicx kin elk terjochte, dy’t in moaie Fryske tekst hawwe wol 
foar in bertekaartsje, in nijjierswinsk, in houlikeoankundiging, in houlike jubileum ensafierder. 
Skilje efkes mei de Tekstwinkel. Iepen op moandei fan 9.00 - 12.30 oere, op tiisdei o/m freed 9.00 
- 12.30 en 13.30 - 17.00 oere, op sneon fan  13.30 – 17.00 oere en fierder op ôfspraak.  
It Gysbert Japicxhûs is ek it adres foar kulturele fytstochten.  

• IFAT - It Frysk Amateur Toaniel  Mefr. Geeske J. Frieswijk, g.frieswijk7@upcmail.nl 

• YKFE  -  Yntertsjerklike Kommisje foar de Fryske Earetsjinst Skriuwer: mefr. A.M. Dykstra-v.d. 
Woude, bestjoer@ykfe.frl - www.ykfe.frl Docht presintaasjes, oersetterswurk, liturgyen 
ûntwerpe, tsjinstboeken, lieteboek ensafierder foar alle tsjerken en gemeenten, dy’t it Frysk in 
plak jaan wolle.  

• Heitelân  In webstek mei ynformaasje per gemeente en har stedsjes en doarpen yn Fryslan. 
www.heitelan.nl  

• Jongfryske Mienskipmwww.jongfryskemienskip.com en email: jongfryskemienskip@gmail.com 
Blêd: Lyts Frisia, tydskrift foar Fryske striid en literatuer  

• Keninklik  Frysk Genoatskip foar Skiednis en Kultuer Oprjochte yn 1827, hat leden yn hiel 
Nederlân. Jout twa tydskriften út, it wittenskiplik jierboek De Vrije Fries en it publykstydskrift 
Fryslân. Elk kin lid wurde. Minimum kontribúsje is € 30. www.friesgenootschap.nl 

• Keunstwurk Keunstwurk is dé ekspertize- en advysorganisaasje foar kultuer-edukaasje, 
amateurkeunst en profesjonele keunst yn Fryslân. info@keunstwurk.nl 

                   
Keatsen, Koninklijke Nederlandse Kaats Bond (KNKB) 
info@knkb.nl  en www.knkb.nl   
De KNKB biedt trije keatsarranzjeminten oan mei: 

mailto:info@folkshegeskoalle.nl
http://www.folkshegeskoalle.nl/
mailto:info@cbb.nl
http://www.frieschdagblad.nl/
http://www.fryske-akademy.nl/
mailto:mhallema@hetnet.nl
mailto:ynfo@gysbertjapicx.nl
http://www.gysbertjapicx.nl/
mailto:g.frieswijk7@upcmail.nl
mailto:bestjoer@ykfe.frl
http://www.ykfe.tk/
http://www.heitelan.nl/
http://www.jongfryskemienskip.com/
mailto:jongfryskemienskip@gmail.com
http://www.friesgenootschap.nl/
mailto:info@keunstwurk.nl
mailto:info@knkb.nl
http://www.knkb.nl/


5 maaie 2022 

 

  YNFORMAASJEMAP 2022  
 

 

 

Side:  10 IT FRYSK BOUN OM UTENS en IT SELSKIP FOAR FRYSKE TAEL EN SKRIFTEKENNISSE 

 

 

in besite oan it Keatsmuseum yn Frjentsjer, Voorstraat 2 mei rûnlieding en/of útlizzen fan de 
spulregels; sels keatsen, mooglik op it Sjûkelân, ûnder lieding fan Johannes Brandsma. Jo kinne yn 
de Bogt fan Guné ite. De kosten foar groepen fan 10 persoanen of mear rinne fan  
€ 25 oant € 37,50 de persoan, mar dat is sûnder iten. Ynljochtings en reservearing:  
Bûnsburo KNKB, a.helvrich@knkb.nl  
 
Keatsôfdielings: 
Federaasje fan Bûten Ofdielingen, secretaris.fba@gmail.com  
 
Bûtenôfdielings: 

• Alkmaar, skr. H. Nicolay, h.nicolay@tiscali.nl   

• Amsterdam, skr. B. Buffing, info@kaatsclubamsterdam.nl  en www.kaatsclubamsterdam.nl   

• Den Helder, skr. A. de Jong, jonghofman@quicknet.nl   en www.clubgids.com   

• Dronten, skr. S. Siderius, siderius_bv@hotmail.com  

• Dussen, skr. R. de Boer, renedeboer@planet.nl  en www.hdkc.nl   

• Den Haag, skr. P. Veltman, p.veltman@alumnus.utwente.nl  en www.earrebarre.nl  

• Hilversum, skr. H. Visbeek, h.t.visbeek@casema.nl  en webstek: www.melleveenstra.nl   

• Wageningen, skr. K. Brolsma, penningmeester@kvdeveluwezoom.nl  en 
www.kvdeveluwezoom.vanced.nl   

 
KFFB, Kristlik Fryske Folks Bibleteek  
Skriuwer/skathâlder C. Rozendal-Boelens, boekeklub@kffb.nl  en www.kffb.nl  
De KFFB wol it lêzen fan lektuer yn’e Fryske taal fuortsterkje troch it útjaan fan (Kristlike) 
folkslektuer. Sûnt 1934 bringt de KFFB skriuwers en lêzers byinoar troch boeken foar leden út te 
jaan..                  
De leden  krije ‘De Fleanende Krie’. Dat blêd stiet fol mei ynformaasje oer alle útjeften fan de KFFB, 
oer skriuwers en alderhanne nijsgjirrige saken oangeande de Fryske literatuer en lektuer. De leden 
krije dy foar € 7,00, mar as it postadressen binne is it € 9,00. 
Yn gearwurking mei it Kristlik Frysk Selskip wurde ek materialen útjûn foar skoalbern en 
tsienplussers. 
Krúspunt-  fuortsetting fan it wurk fan it Kristlik Frysk Selskip, sjoch www.kruspunt.frl 
Ljouwerter Krante 
www.archiefleeuwardercourant.nl , digitaal argyf kranten sûnt 1752 
Moanne, De,  
Algemien-kultureel opinyblêd mei Trotwaer, literêr tydskrift, demoanne@afuk.nl . Sjoch fierder 
Afûk. 
Museums  
Frysk museum 
Iepeningstiden: tiisdeis oant en mei sneins fan 11.00 oant 17.00 oere. Moandeis is it sluten. Ek op 
25 desimber en 1 jannewaris is it ticht. Groepen kinne op ôfspraak ek op oare tiden terjochte. Skilje 
058-2555500, 
Sjoch foar oare museums op it ynternet: Musea yn Fryslân - http://www.museum.frl/ 
Omrop Fryslân 
www.omropfryslân.nl   
Alle ôfdielingen (radio, tv, redaksje, administraasje, ek de Freonen fan Omrop Fryslân) sitte mei-
inoar op itselde adres. 
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Ofdieling Marketing en Kommunikaasje 058 2997876 
Omrop Sjop http://sjop.omropfryslan.nl  foar it bestellen fan produkten 
Sjoch ek side 22 fan dizze Ynformaasjemap 
Provinsje Fryslân 
provincie@fryslan.nl , www.fryslan.nl   
Ried fan de Fryske Beweging 
info@fryskebeweging.nl , kantoar allinnich moandeitemoarns iepen, e-mail wurdt alle dagen 
behannele. Jo kinne stiper wurde fan de Ried! 
Webside www.fryskebeweging.nl  
Selskip foar Fryske Tael- en Skriftekennisse fan 1844  selskip1844@gmail.com 
Skriuwersboun 
belangebehertiger fan Fryske skriuwers. Oankommende en nije skriuwers kinne harren manuskript 
beoardielje litte: www.skriuwersboun.nl   
STAF - Sjoch Toanielorganisaasjes 
Stifting Alde Fryske Tsjerken info@aldefrysketsjerken.nl   

 
g. STUDINTEFERIENINGS 

 
Federaasje fan Fryske Studinteferienings 
federaasje@krystkongres.nl  en  www.krystkongres.nl  

Grins - BERNLEF 
Grins www.bernlef.com   Skriuwer: Daan van Soeren, skriuwer@bernlef.com   
Wageningen -  WSSFS www.wssfs.nl   

 
h. EARNST en FERTIER.                  

 
Keunstwurk. www.keunstwurk.nl 
Bringt alle jierren “Programmamooglikheden út Fryslân” út benammen ek op it mêd fan foardrachten 
en lêzingen, klienkeunst, dûns, teater en muzyk. De kosten fan dit boek binne likernôch € 18,00 ynkl. 
porto en it kin telefoanysk besteld wurde. Sjoch side 27 en fierder. 
Stichting Utjouwerij Frysk Toaniel (STUFT),  
Skriuwster Marian de Jager, 0566-602039. Depôt en administraasje: Mfr. Gerda van der Wijk, 
Bûterhoeke 3, 8911 DH Ljouwert; 058-2343080/2343070. De Stifting hâldt har dwaande mei it útjaan 
en fierder fersprieden fan Fryske toanielstikken. It gehiel driuwt op frijwillige kreften. De reewilligens 
is tige grut by de toanielleafhawwers. As de Afûk-winkel iepen is, kin elts dêr terjochte en ek de 
útstalkeamer besykje. 
Stichting Amateurtoaniel Fryslân (STAF)  
www.staf-fryslan.nl, www.keunstwurk.nl  en a.stolte@keunstwurk.nl   
By de Stifting binne goed 130 selskippen/Kriten oansletten. Yn oktober bringt STAF in SPYLLIST út fan 
alle stikken dy’t yn it winterskoft troch oansletten selskippen spile wurde sille. 
 
Tresoar Frysk Histoarysk en Letterkundich Sintrum 
info@tresoar.nl  en www.tresoar.nl .  www.frysketoanielkatalogus.tresoar.nl/totaal.php  foar ynhâld, 
tal spilers ensafierder fan toanielstikken. Untstien nei in fúzje fan It Ryksarchyf, Frysk Letterkundich 
Museum en DokumintaasjeSintrum en de Provinsjale en Buma Biblioteek fan Fryslân. Elk kin hjir 
terjochte foar (stúdzje)boeken op hokker mêd ek. It lienen kostet neat, mar der moat foarôf in paske 
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nommen wurde.  
In jierpaske kostet € 15,50. Foar studinten kostet in paske € 6,75. In basispas is fergees, dêrmei kinne 
jo yn de lêsseal alles ynsjen en jo kinne boeken opfreegje út it magazyn. Foar de Jierpas fan € 15.50 
kinne jo 15 boeken liene en mei in Jierpas Extra fan € 22,50 kinne jo 40 boeken liene.  
Tryater     www.tryater.nl - ynfo@tryater.nl  
Utjouwerij Frysk en Frij - post@frysk-en-frij.nl 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wat jo by Keunstwurk net fine kinne, is miskien te finen by de folgjende adressen : 
 
FILM EN VIDEO 
 
• Alvestêdetocht, Simmerske, DVD mei in kuier troch de Fryske stêden en stedsjes,  
• Film de Dream, in film fan Pieter Verhoef út 1985. De film giet oer de Hogerhuissaak rûn 1900,  
• Film De Gouden Swipe, nei it boek fan Abe Brouwer,  
• Film de Hel fan 1963,  giet oer de  ôfgryslik swiere  alvestêdetocht fan 1963 
• It Lemster Mannekoar, in muzikale rûnreis troch it Heitelan  mei prachtige bylden en petearen, 

ûnder lieding fan Harm van der Meer,  
• Rolling Home mei Klaasje Postma út Wurdum, giet oer in portret fan in âlde mem mei langstme 

nei it ferline,  
• Jamymei, is it ferfolch op Rolling Home, spile troch Klaasje  Postma en Freerk Smink, giet it 

hieltyd minder oer har mem en komt it mear út by harsels. 
• Fideo, Oare Jo – fan Joke Zandstra-van der Woude – oer it alliearde bombardemint op 

Bitgummole yn de Twadde Wrâldkriich – sjoch ek: 
https://www.youtube.com/watch?v=eBhOeqeL0uk 

 

i. FOARGONGERS 
 
Opsteld foar de Yntertsjerklike Kommisje Fryske Earetsjinst (YKFE), it offisjele orgaan fan de M.U.W.-
tsjerken, dêr’t ek waarnimmers út oare tsjerken in sit yn ha kinne, troch drs. Ellert Jongstra, Foar-
strjitte 24C, 9171 LV Blije, e-post: skriuwerfff@gmail.com  

FOAR Byldzjende keunst, Dûns, Media, Musea, TOANIEL en oare teatersaken, 

 
Sjoch it elk jier útbrochte boekwurk “Programmamooglikheden út Fryslân”, fan 
KEUNSTWURK dat sa’n € 18,00 kostet ynklusief porto.  Skilje derfoar 058-2343434. 
 

Jo kinne ek harren webstek besjen: www.keunstwurk.nl en dan nei: 

• Podiumprogramma 

• Programmamogelijkheden uit Fryslân 

• (Keunst)markt 

• Beeldende kunst/Dans/Media/Musea/Muziek/Overig/Theater/Vormgeving 

• Skrolje mei Titel, Specialisatie, Organisatie, Prijsindicatie 

Wat jo ek goed útkomme kin, is de webstek fan STAF: www.staf-fryslan.nl 
• Oansletten toanielselskippen en 

• Toanielkatalogus en 

• Spyllist 
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Foar Fryskpreekjende foargongers dy’t yn Fryslân steane, kinne jo ynljochtings freegje by drs. Ellert 
Jongstra. Sjoch ek:  www.kruspunt.nl  

 
Yn de ûndersteande list is allinnich in oersicht opnaam fan foargongers bûten Fryslân: 

PKN-tsjerke     

Bûten Fryslân     
D. Bargerbos Gorsel daan62@xs4all.nl 0575-490199  
I. Boersma-Prins Wapenveld iboersma@live.nl 0383-769665  
P. Boomsma Nijverdal pmboomsma@planet.nl 0548-621688  
L. Bosgra Anderlecht - België leen.bosgra@gmail.com 02-5220742  
J.H. Brouwer Mechelen - België jhbrouwer@protestant.com 0032-15205154  
C.B. Elsinga Almelo cbelsinga@solcon.nl 0546-673395  
W. Feenstra Oldekerk w.feenstra71@online.nl 0594-502510  
F.B. Fennema Den Haag f.b.fennema@planet.nl 070-3211443 06-54941233 
E. Fokkema Twello egbertfokkema@kuiperserf.nl 0571-272251 06-83346175 
T. Gaastra Ruurlo tinusgaastra@gmail.com  06-53589620 
E. Hessel* Utrecht ellyhessel@gmail.com 030-2670668  
T.H. Hibma Amsterdam hibmveen@xs4all.nl 020-6314644  
S.H. Hiemstra Voorthuizen totzondag@planet.nl 0342-472786  
B. Hovinga Terneuzen bhovinga@zeelandnet.nl 0115-431178  
H.H. Lageveen Nieuw Weerdinge hhlageveen@tele2.nl 0591-521387  
E. v.d. Meulen Erica e.vander.meulen@kpnmail.nl 0591-514421  
H.C. v.d. Meulen Hoogeveen  0528-750522  
A. Reitsma Medemblik oanereitsma@gmail.com  06-22827681 
R. Roukema Zwolle rroukema@pthu.nl 038-4533557  
J.S. Tulp Heiloo jantulpheiloo@gmail.com 072-5331069  
Th. J. Veenstra Havelte veenstra@planet.nl 0521-341203  
J.D.Th. Wassenaar Hellendoorn dr.j.d.th.wassenaar@hetnet.nl 0548-655635  
R. v.d. Weg Uithoorn van.der.weg@planet.nl 0297-565200  
B. Zondag Houten baukzondag@live.nl 030-6350772  
* ek foar âld Katolike Tsjerke beskikber    
     

Mennist     

Bûten Fryslân     
A.C. Kuit-Verbeek Den Haag  070-4049430  
S. v.d. Meer Haarlem sybout.vandermeer@doopsgezind.nl 023-5444038  
M. Postma Sappemeer mpostma02@hetnet.nl   
R.P. Yetsenga Groningen r.yetsenga@planet.nl 050-5261092  
     

Remonstrantske Gemeente    
Om utens    

W. Tinga Groningen wtinga@home.nl 050-41518  

 
Roomsk 

    

Bûten Fryslân     
Tj. T. Tjepkema Coevorden tjepk090@planet.nl 0524-512776  
L.R. v.d. Wal Sappemeer pastornorbertus@ziggo.nl 0598-851861  
     

Frijmakke Grifformearde tsjerke   
Bûten Fryslân    
D. de Jong Den Ham daviddj@solcon.nl 0546-750240  
J.J. Poutsma Bilthoven jjpoutsma@gmail.com 030-2288123  
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Kristlik Grifformearde Tsjerke 

  

Bûten Fryslân     
J. Nutma Gorinchem j.nutma@gmail.com 055-3015513 06-25172346 

  
j. FOLKSMUZYK 

 
• Adri de Boer. www.adri-de-boer-nl   skriuwt en sjongt Fryske lieten en de seal sjongt ek mei. 

• Pyt Herrema en Gjalt de Jong Út de Rotfalle en Sumar spylje op lûkpûde, lillepiip, fluiten en 
trommel en hawwe in repertoire, dat bestiet út it sjongen en spyljen fan Fryske lieten en 
meldijen.Gjalt de Jong sjongt ferskate folks- en sé0668manslieten, dêrneist kinne Gjalt as 
beropsskipper en Pyt as âld foarsitter fan it Skûtsjemuseum yn Earnewâld fertelle oer de tiid dat 
fearskipkes en skûtsjes op seil troch Fryslân farden mei alle romantyk en tryste earmoed. P.J. 
Herrema, a.herrema@wanadoo.nl  

• Hester Dam Út Delft, mezzosopraan, fersoarget sjongworkshops en sjongt sels ek lieten út it 
Frysk Lieteboek, www.hesterdam.nl  

• Grytsje Kingma en Rob du Jardin, grytsje.kingma@filter.nl - Fryske lieten en teksten. 

• Gurbe Douwstra, sjonger mei eigen lieten, www.gurbedouwstra.nl 

• Irish Stew Ljouwerter folkgroup mei Ierse ballades, pubsongs, shanties en eigen wurk, 
www.irishstew.nl   

• Jaap Louwes Sjonger en lietskriuwer, www.jaaplouwes.nl  

• Lemster Mannenkoar Ynfo: wtoering@hotmail.com 

• Sânman en Sikke fan Warkum.  Sân manlju dy muzyk meitsje en sjonge ûnder lieding fan Siebren 
Kramer. Ingelske, fryske folkslieten, barbershop-en popsongs.  www.sanmanensikke.nl  en 
info@sanmanensikke.nl  

• Skarnoaten Pier de Wilde, Lammert Mink en Grytsje Kingma spylje op akkordeon,  
trekharmonika en blokfluit en gitaar en sjonge Fryske lieten en ek út ferskate lânnen. Meisjonge!  

• www.skarnoaten.come2me.nl    

• Tsjirmerij Folk In muzykreis troch Ierlân mei doedelsek, akkordeon, dia’s en ferhalen. A. 
Herrema, aherrema@wanadoo.nl                     

• Tsjoch.nl, Fryske folksferhalen en muzyk foar jong en âld,ynljochtings: geart.bos@gmail.com  

• Wiltsje fan Paesens Hylke Tromp, D.S. Bangmastr. 57, 9008 TK Reduzum; 0566-601678. 

• Bauke v.d. Woude, Campbell Forbes en Henk van der Veer Troubadour/folksmuzyk, Buro Op-
Maat, info@muzecocktail.nl  en www.muzecocktail.nl  

 
k. KABARET en KLIENKEUNST  

 
 
 

• Boekingsburo - T. Gaastra www.artiestenburokas.nl,  boekt foar de folgjende spilers/selskippen: 

• LAYS mei toppers út Fryslân fan Jan de Haan, Kobus Algra, Geert van Tuinen, No Rules, 
troubatainer Rintje en Die Twa. 

Sjoch ek www.keunstwurk.nl  
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• Boekingsburo Medam Producties - medam.producties@chello.nl boekt foar de folgjende 
sjongers, konferensiers ensafierder:  Rintje Kas, Jan de Haan, Kobus Algera fan de Wiko’s en 
mear. 

• Boekingsburo, Artiestenbureau Starhunter  www.starhunter.nl en boekt foar de folgjende 
sjongers, konferensiers ensafierder:  Agnes Sambrink, Anneke Douma, Griet Wiersma en folle 
mear. 

• Hymphamp Theater, hymphamp@gmail.com  

• Minze Dijksma, minzedijksma@hotmail.com - In ûnderhâldende gûchelder en smoute prater. Ek 
yn kombinaasje mei Griet Wiersma en Piter Wilkens  

• Wieke de Haan en Vink - Sjoch It Fryske Boek. 

• Nanne en Ankie - www.nanne-ankie  

• Benny Huisman en Douwe Kootstra. Sjongen en komyske fryske folksferhalen, 
b.huisman3@chello.nl en d.kootstra1@knid.nl Sawol Benny as Douwe jouwe ek solo-optredens. 
Bygelyks oer Eeltsje Halbertsma. 

• Theun Plantinga. Kabaret en sjonger, info@theunplanting.nl 

• Theaterduo ADYRF -  theatergroep@adyrf.nl of  adyrf@hetnet.nl  

• Gerard Rinsma, gerard.rinsma@hetnet.nl - boartet mei de muzyk út de jierren sechstich en docht 
dat mei mylde humor ûnder de namme “Gjin Babbelegûchjes”  

• Griet Wiersma - Ek tegearre mei Minze Dyksma en Piter Wilkens – grietwiersma@hotmail.com 

• Jankfoddekoar - Tûzen Triennen www.tuzentriennen.nl  

• Kabaret fan Jelle Bangma - 058-2542035   

• Kabaretduo Klún en Knoffelhakke - ynfo@klun-knoffelhakke.nl 

• Selskip Blikstiender - blikstiender@gmail.com 

• Kabaret Noordenbos & Ko - jukakingma@hetnet.nl  

• Kabaret Beukema - mei Sake Hijlkema en Martin Beekman, lietsjes út de âlde doaze en sels 
makke lietsjes yn stedfrysk en Nederlânsk; 058-2660363 en 06-23183156 

• Los Sân -  In programma mei muzyk, benammen harksankjes en foardrachten yn it Frysk of yn 
Fryske stêds- en streektalen. Ynljochtings by: Geart Bos, 0515-416753 of Adri de Boer, 0513-
464419. Plakken fan optreden moatte net fierder as 150 km fan Snits ôf lizze. 

• Oanbreide hoazzen - www.oanbreidehoazzen.nl   
• Stichting Breinroer  mei Teaterfoarstelling De Grens – De Grins - degrensdegrins@gmail.com 
• Selskip Flinters - www.flinters.nl  
• Doede Veeman - Sjoch Remolino 
• Piter Wilkens. Is sjonger/gitarist en lietsjeskriuwer en treedt solo op en ek mei Jaap Louwes, 

Gurbe Douwstra, Doede Veeman en Griet Wiersma, www.piterwilkens.nl  
• Anneke Leijendekker, Stjoerboard 14, 8502 AB De Jouwer; 0513-412559 mei werkenbere 

sketskes út it libben fan eartiids en hjoeddeis. 
• Jan de Roas-sjongers út Nijehoarne Ynfo: Bonne Schokker, janderoassjongers@gmail.com 

• Henk Zwart en Herman Peenstra, (earder fan Suver Nuver)“Oer Schubert”, sjonge lieten fan 
Schubert 

 
l. MUZYKBANDS 

 
 
 
 
• Jan Balt en Andries Kramer - 0515-573774 
• Bob Bekema - 0515-579005, spilet yn it noardlik diel fan Nederlân. 

Sjoch ek www.keunstwurk.nl 
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• Bauke Willem Kooiker - baukekooiker@home.nl ,  
• Klaas Nijp - 038-3315953 of 06-51185765. 
• Fryske Jeugd Brassband, www.friesejeugdbrassband.nl  
• Musykgroep:  De Sjongstra’s,  Paul Siemensma : paulushessel@gmail.com 
 

m. SPREKKERS  
 

• Fryske Akademy. Akademy-meiwurkers wolle graach oer harren wurk fertelle, sawol yn de 
Akademy-tiid as yn eigen tiid. Underwerpen: Histoarje fan Fryslân, taalkundige nijsgjirrichheden, 
leksikografy ensfh. Ynljochtings 058-2131414. 

• Sicco van Albada. Oer Fryske skipmakkerijen, eartiids en no. Skiednis fan de Heger Hellingen, 058-
2139516.  

• Hylke Algra. Sprekt oer Alde Fryske tsjerken.Ynljochtings by Stifting Alde Fryske Tsjerken, 058-21 
39666 en thús 058-2129456. 

• Prof.Dr. N.A. Algra. Oer De Frije Fries yn it ferline en no en oer Ald Frysk Rjocht, rjochtskundige, 
0343-412787  

• Mefr. dr. N.P.A. de Baar - m.p.a.de.baar@hum.leidenuniv.nl - Oer Anna Maria van Schuurman 
yn Fryslân, yn it Nederlânsk 

• Beant Bilkert, contact@nassau-en-friesland.nl âld-boargemaster fan Kollummerlân, oer de 
Fryske Nassaus 

• Hedman Bijlsma. Mei syn programma “Under nul”, giet oer reedriden, 0512-545732 
• Jacob Bijlsma. Boskwachter Staatsbosbeheer yn Broeksterwâld oer “Natuer yn Fryslân”, 0511-

422953 
• Drs. W. Blauw. Oer Reedmakkers yn Fryslân (mei útstalling), 0521-517020 . 
• Marja Boonstra.  

Skriuwster fan it boek NieuweFriezen.nl Inburgeringsgids foar Hollanders, is redakteur by de 
Ljouwerter Krante, wol graach prate oer it skriuwen fan it boek en oer it Frysk en Fryslân. Skilje 
har by de Ljouwerter. 

• Prof.dr. Rolf Bremmer. Oer Fryske skelwurden yn de Midsieuwen,“Skelle docht sear”. Fryske 
Akademy 

• U.H. Brolsma. 
• Fertelt oer syn boek “Een slagje hier en daar”en dat giet oer syn oerpake en syn tsiendeiske 

fjildtocht tsjin de Belgen, brolsma2912@planet.nl   
• Aldert Cuperus. Oer de skiednis fan ‘t Bildt, yn it bildts, al.cuperus@wxs.nl     
• Liskje Flapper. Bûter meitsje yn de 19e ieu, 0515-575167 
• Klaske Geerst-den Dulk. Lêzing oer har boek “Heidevolk fan’t Heitelân”, 

klaaske.geerst@gmail.com  
• Drs.G. Elzinga. Oer syn opgravingswurk yn Fryslân, âld prov.archeoloog, 058-2884020  
• Ferwerda.  Hâldt dia-lêzingen oer Fryslân bûtendyks, 058-8441473 
• Mefr.Dr. Babs Gezelle Meerburg. Oer ”Innich Frysksinnich”, oer it literêre libben yn Fryslân tusken 

1840 en 1850, € 50,00 plus reiskosten, meerburg.noppers@hetnet.nl   
• Mefr. A. Gildemacher-Oppenhuizen. De fryske klaaiïngen omtrint 1850 en oer har boek 

“Bruiloften in Friesland”, 0513-413398  
• Dr.K.F. Gildemacher. Fryske nammen. Oarsprong en betsjutting fan famylje-en-foarnammen, 

0513-413398,  
• Drs. G. Groenhof. Oer it ferpleatsen fan de súveltarieding op de boerepleatsen nei de earste 

lytse fabrykjes omtrint 1880, direkteur museum yn Exmorra, 0515-575995 
• Wieke de Haan. Út Mantgum, www.fryskeboek.nl, besprekster en skriuwster fan Fryske boeken. 

Treedt ek op mei de Frouljusgroep VINK, in sjonggroep fan 4 froulju dy’t fjouwerstimmich a 
cappella sjonge.  

• M. Hallema. Hâldt in dia-lêzing oer it wetter yn Fryslân, eartiids, no en yn de takomst - 
mhallema@gmail.com  
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• Siepie Hallema-Pasma. Fertelt oer belslydjeien, mhallema@hetnetl.nl  
• Dr P. Hemminga. Bestiet Fryslân noch wol ? - Fryske Akademy.  
• Jehannes J. Hobma. Oer it Frachtferkear op de Fryske wetterwegen, mei dia’s, 0515-532500 
• Dr.J.Hoekstra. Oer syn wurk op de Fryske Akademy, 058-2131414  
• Wytse Hospes, Hy spilet en sjongt oer allerhande saken en fertelt dêr in ferhaal by of oer. Hy 

besiket rekken te hâlden mei de aktualiteit en siket dêr lieten by – W.Hospes@kpnplanet.nl 

• Wietse van Houten oer de histoarje fan it ûnderguod - wenjvanhouten@ziggo.nl   
K.Huisman. De Fryske skiednis op ûnderskaat mêd, lyk as Fryske sosjale skiednis, lânskipskiednis, 
opgravingen by Winaam, mei dia’s, 058-2845495.  

• Klaas Jansma. Oer Skûtsjesilen, 0511-521275 of 058-2849412.  
• Alpita de Jong. Oer 19e ieuwske Europeeske gelearden oer it Frysk en oer har eigen publikaasjes, 

alpita@zonnet.nl  en www.alpitadejong.nl   
• Joke Keizer. 058-2120228. Hja fertelt oer reizen dy hja makke hat nei Israel en de Sinaiwoestijn, 

Ruslân, Albanië, Vietnam en India. Mei dia’s.  
• Dr. Jurjen v.d. Kooi. Oer Fryske folksferhalen en harren oarsprong, 0511-542132  
• Henk Kroes.  Oer syn fytstochten, kroeshenk@hetnet.nl  
• Prof dr. Yme  B. Kuiper. Oer de Fryske adel en de betsjutting foar Fryslân, 

www.friesgenootschap.nl  
• J. Jongsma.  Oer skiednis, taal, literatuer en maatskippij, 0511-463869 
• Bart Kingma. Skriuwer fan it boek:’”Griene Simmer” 
• Dr Jelle Krol. Oer oer it wurk en it belang fan Tresoar oangeande argyf, histoarysk en 

letterkundich ûndersyk, sjoch Tresoar, Leiden 2008 en oer De iere bewenningsskiednis fan it 
noardlik kustgebiet,  

• Mfr. Riek Landman. 0515-414457, oer hoe’t se ta it skriuwen fan har boeken kaam. Frou Landman 
wol ek sprekke oer "Humor op de Planken", oantinken oan Tetman de Vries en "De Heidepyk” 

• Fokke Meijerink. Praat mei nocht oer boeren yn Fryslân, 0517-592204 
• Prof dr. Hans Mol. Fan de Fryske Akademy, sprekt oer Fryske kleasters yn de Midsieuwen en oer 

Krústochten 
• Drs.  J.A. Nijdam. Oer Lichem-eare en Rjocht yn Midsieske Fryslan, sjoch Fryske Akademy 
• Teake Oppewal. Oer Fryske literatuerskiednis, yn boekfoarm ferskynd; 058-7890789 
• Mfr. Gerrita Otten-Onrust, mei in nijsgjirrige Fryske kwis, besteande út fragen, plaatsjes en 

lûdsfragminten. Wurdt op maat gearstald: fan ien oere oant in jûnfoljend programma; 
g.onrust1@gmail.com 

• Albert Postma, fan Lelystêd, foardrachten, bygelyks foar jiergearkomsten 
• Binne Reitsma. Oer It Genealogysk ûndersyk yn Fryslân, sjoch Tresoar. 
• Dr. Alex Riemersma.  Fryske Akademy, ariemersma@fa.knaw.nl oer de Fryske taal 
• Ysbrandt van Slooten. Lêzing oer rou-gebrûken en -sierguod, jolthof45@hetnet.nl 

• Hylke Speerstra. 0513-626800 sprekt oer syn boeken. Makket ek programma’s mei Bauke 
v.d.Woude en Campbell Forbes. 

• Prof. dr. Ernst Taayke. Oer de Bewenning fan it noardlik kustgebiet fan 600 foar oant 1000 nei 
Chr. en oer tal fan oare argeologyske en skiedkundige ûnderwerpen, www.friesgenootschap.nl  

• Age Veldboom Út Earnewald fertelt oer de histoarje fan syn silerij mei skûtsjes en sjongt 
skippersferskes, www.zeilvaartswanneblom.nl  

• Piet Venema. Oer syn tiid as bestjoerslid fan de Alvestêdeferiening, âld iismaster, 0515-231686.  
• Oebele Vries. Histoarikus út Westergeast, oer de âlde Fryske wetteksten út de Midsieuwen 
• Jan  v.d.Wal. Oer “Feesten yn Fryslân”, mei dia´s, 0515-572206.  
• Lieuwe en Sytske Wallinga-Broekstra. Ha in jûnfoljend programma mei dia-bylden út Fryslân en 

it ferhaal efter de bylden, lwallinga@wanadoo.nl . Ek ha hja in reisferhaal mei dia’s oer it âlde 
Turkije. 

• Adrie Warmenhoven. Praat oer it Hielal. Is direkteur fan it Museum Eise Eisinga yn Frjentsjer, 
0517-393070 

• Mindert Wijnstra. Oer Fryske Folksferhalen, 0514-681503 
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• F. Zwaan. Fertelt oer de Fiskersdoarpen oan de Waadsee en oer De goede âlde tiid, fan 
petroaljestel oant televyzje, mei dia’s,  0519-321374 

• J.A. Zwart. Út Moddergat, oer De Wâlden, it eilân en de klaai, fan’e middei foar jo yn in 
hânomdraai. Zwart wie eartiids in hanler yn tekstyl yn de Wâlden. 

 
De krite yn Enschede(FFK) hat in kwis oer it Frysk en oer Fryske siswizen, dourret in oere 
 


