
 
 
 
 
 
 

 

18 jannewaris 2020 
lêzing fan 

Bearn Bilker 
dêrnei jiergearkomste en breamiel yn 

de Fermanje 
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 FRYSK SELSKIP 

 "WALING DYKSTRA" 

 MEPPEL E.O. 
 
OPRJOCHTE 24 FEBREWARIS 1924 
 
Foars.: Ludzer v.d. Schors Pongh.: Edzer Kooistra 
 Veendijk 37  Stationsweg 56 
 7971 RP HAVELTE  7941 HG MEPPEL 
 Waling Dykstra 
 gipsgravure fan 
Lid fan it Frysk Bûn om Utens  Pier Pander 
 
 

FFaann’’ee  ffooaarrssiitttteerr  
Op’e site fan Grytsje Kingma stie û.o. te lêzen: 

 
Nostalgysk, gefoelich en bytiden mei in knypeach. In optreden fan 
Grytsje Kingma is altyd unyk! 
...... 
De Fryske taal leit har nei oan it hert en de rykdom fan it Frysk bringt 
se yn har teksten en suvere sang ta utering. Fryske muzyk, dy't it 
hert rekket! 

 
Wat my by bleaun is fan dizze jûn my Grytsje, is de stiltme yn’e seal dy’t te 
fielen wie by party fan har lieten. De stiltme as it semint, dat sûnder dat it te 
sjen wie, de bân wie tusken de seal en de performer. De stiltme dy’t de 
harkers optilde nei in heger plan. De stiltme dy’t fan in samling in boek 
makket. Fan losse leden in Krite. 
 
It lichte wite fearke dat dûnse op’e wyn, net frifool mar boartlik en virtuoos. 
Frisia cantat wurdt dochs sein? Yn elts gefal is net elts dûnsjen “hup sûpen 
groatten brij”. Slagter J. van der Ven hie de winter útsocht om Fryslân 
nostalgysk oan’e man te bringen en mei “It Doarpke” kamen “De Dubliners” 
kreas út ferve. Ek de geraniums hâlde wy der yn en it opstutsen fingerke 
koe del doe’t útkaam dat by “Ik ha gjin maatsje mear” de ûndeugd net yn 
de artyste siet, mar yn it tinken fan ús Kriteleden. It maatsje wie net “secret 
love” mar neat mear as “maatsje 38”. Ek de community singing die it wer 
tige goed. De Krite wurdt sa stadichoan dochs in hechte femylje. 
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Foar jannewaris ha wy Bearn Bilker frege. Dat dat slagge is mear as tafal. 
Dizze sneontemiddei – 18 jannewaris 2020 – wie de lêste frije dei fan dy 
wike yn syn bûsboekje. 
 
De karkommisje hat drok dwaande west mei it sykjen nei in passend 
tenielstik foar de krite. De ôfranne tiid is it in pear kear misleare troch dat 
selskippen op it lêste stuit ôfseinen. De karkommisje is der yn slagge om 
foar 21 maart 2020 it stik “Hjerst” fan de teatergroep “FJOER” fêst te lizzen. 
 
Fierders mei ik jimme, mei út namme fan it bestjoer, foar it jier 2020 “Folle 
Lok en Seine” winskje. 
 

Ludzer van der Schors, 
foarsitter 

 
 

KKrriitteejjûûnn  1188  jjaannnneewwaarriiss  22002200  
yn de Fermanje oan de Vledderstraat 20 yn Meppel (mei lift) 

 
15:00 Sprekker Bearn Bilker 
16:30 Jiergearkomste 
17:00 Breamiel 
19:00 Sluten 
 
Kostebydragen: 
- Allinne sprekker  € 2,50 (leden) cq  € 12,50 (net-leden). 
- Sprekker èn breamiel  € 15,00 (leden). 
- Allinne breamiel  € 12,50 (leden). 
Prizen binne ynklusyf 3 konsumpsjes op it sprekkerspart. 
 
Boeketafel 
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De Fermanje oftewol 
Mennistetsjerke is dus it 
gebou fan de “Doopsgezinde 
en Remonstrantse 
Gemeente”. Wy sitte yn de 
boppeseal. Der is in lift. 
• Mei “leden” bedoele wy de 

leden fan ús eigen krite 
Waling Dykstra, fan de de 
susterselskippen fan it 
Frysk Boun om Utens en 
fan de Aigen-Haimers. 

• Der kin parkeard wurde op 
it parkearterrein fan de 
Jumbo (Vledder), dat 
trochrint oant efter it 
gasfabryk. De kosten 
binne € 1,35 de oere, nei 
18:00 oere is it gratis. 

 
 

BBrreeaammiieell  ––  ooppjjeeffttee  bbyy  iitt  bbeessttjjooeerr  
De ideale gelegenhyd om ris noflik by te praten en nije minsken kinne te 
learen. Fansels ha wy ek Fryske sûkerbôle! 
Jimme kinne jim noch oant 10 jannewaris ta opjaan by de bestjoersleden. 
Dat kin fia de tillefoan, oer de post (in simpel briefke is al goed) of per mail. 

 
 

JJiieerrggeeaarrkkoommssttee  ––  wwuurrkklliisstt  
1. Iepenjen en wolkom om 16:30 
2. Oantekens jiergearkomste 19-1-2019 
3. Ynkommen en útgiene stikken 

Ferstjerrensberjochten, opsizzings, oankundigings fan 
toanielselskippen, ensfh. 

4. Jierferslach (sjoch dit Kritelûd) 
5. Jierrekken 2019 (wurdt op de gearkomste omparte) 

Ferslach fan de kaskommisje. Beneamen nije rekkenopnimmers. 
6. Begrutting 2020 (wurdt op de gearkomste omparte) 
7. Bestjoersgearstalling 

De sittende bestjoersleden moatte neffens karbrief allegear ôftrede, 
der binne dus nije minsken nedich. 
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8. Begjintydstip fan de Kritejûnen 
Hoe befalt it nije tydstip fan begjinnen? 

9. Wat fierder op it aljemint komt / Omfreegjen 
10. Sluten om likernôch 16:45 
 
 

OOaanntteekkeennss  ggeeaarrkkoommssttee  1199--11--22001199  
Ferslach fan de Algemiene Ledegearkomste op 19e fan foarmoanne 2019 
yn de Fermanje yn Meppel 
 
1. Ludzer van der Schors iepenet de gearkomste mei in minút fan stiltme 

foar de leden dy’t it ôfrûne jier stoarn binne. 
 
2. It ferslach fan de ledegearkomste fan 20 jannewaris 2018 wurdt sûnder 

op-en oanmerkings goedkard en fêststeld. 
 
3. De ynkommen stikken wiene net oars as yn oare jierren: 

ferstjerrensberjochten, opsizzings, kriteblêden, oankundigings fan 
toanielstikken en Fryske aktiviteiten. 
De útgiene stikken wiene allegearre réaksjes op de opsizzings en 
ferstjerrens. 

 
4. It jierferslach oer 2018 wurdt sûnder diskusje goedkard en fêststeld. 
 
5. De jierrekken oer 2018 

Rekkenopnimmers Piet Meijer en Reinie Mennens-Vis hawwe fêststeld 
dat de boeken kreas ynoarder wiene. It is foar de ponghâlder altyd wer in 
hûdfol wurk, it risseltaat is der wer neffens. 
Ponghâlder Edzer Kooistra wurdt ûnder rju tanksizzing ûntlêstige foar 
2018. 
Piet Meijer sil ek rekkenopnimmer foar 2019 wêze. Neffens it karbrief 
soe it in oarenien wêze moatte, mar der is net in oarenien beskikber. 
“Nood breekt wet”, sizze de Hollanners. 

 
6. De begrutting foar 2019 wurdt sûnder wiziging goedkard. 
 
7. De bestjoersleden wurde by akklamaasje foar in nije perioade beneamd. 
 
8. Op it aljemint komt it tydstip fan gearkommen te praat. De gearkomste 

jout it bestjoer de opdracht út te sykjen hoe’t it sit mei parkearen. Yn alle 
gefallen sille wy de middeis begjinne mei breamiel of sprekker. 
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9. By it aljemint / omfreegjen kriget it bestjoer de kompliminten foar it iten. 
Der ha 27 iters west. 

 
10. De foarsitter slút de gearkomste mei 21 lju op de presinsjelist. 
 
Romke E. Egbers, skriuwer 
 
 

JJiieerrffeerrssllaacchh  22001188  
Bestjoersgearstalling en karkommisje 
It bestjoer bestie ek yn 2019 wer út: Ludzer van der Schors (foarsitter), 
Romke E. Egbers (skriuwer / redaksje), Edzer Kooistra (ponghâlder / 
karkommisje), Piet Koopmans (ledekontakt) en Leny Altena (karkommisje). 
 
Kritejûnen 
Op de gearkomste fan 19 jannewaris yn de Mennistetsjerke wiene 27 iters 
op it breamiel, op de jiergearkomste wiene 21 leden presint. 
Klaas Jansma hie de bjusterbaarlikste ferhalen út syn aventoeren as 
journalist, ûnder oaren it skûtsjesilen. It fernuveret jin net dat er sels 
ferhalen hie oer femylje fan guon bywêzigen. 
 
Op 16 maart sieten wy yn de Schalle. It duo Adri de Boer en Folkert de 
Jong brochten in ôfwikseljend program fan kabaret en muzyk, om te laitsjen 
en omnei te tinken. Der wiene 40 bywêzigen. 
 
Ta beslút wie op 2 novimber ús hjerstjûn. Likernôch 36 leden en 3 gasten 
koene genietsje fan it sjongen fan Grytsje Kingma. Har lieten meitsje 
ôfgryslik djip yndruk, de seal wie deastil. Hja set har sjongen ek yn foar 
goede doelen. 
 
Kritelûd en oare publisiteit 
It Kritelûd rint goed. Der wiene yn dit jier gjin nije ûntjouwings. Wy ha noch 
altyd 3 advertearders. 
 
Aktiviteiten bywenne 
Ferskate leden fan ús ha op ferskate aktiviteiten west. 
Noardfryslânreis 18-5-2019. Us bestjoerslid Piet Koopmans hat mei west. It 
wie in moaie reis, mei in hiel soad yndrukken. Letter yn it jier ha se sels in 
lytse reis as reüny hân. 
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Frysk Boun om Utens 
De krite is oansluten by it Frysk Boun om Utens. 
30-3-2019 Jiergearkomste yn Swol. De femylje Van der Schors wie der by. 
2-4-2019 Diel Noard, it jjierliks oerlis fan de kriten út Assen, Roan, Meppel, 
Emmen en Swol. Diskear yn Roan. Foarsitter Ludzer van der Schors hat ús 
fertsjintwurdige. 
16-11-2019 Moetings- en ynspiraasjedei yn Hurderwyk. Hjir koene wy troch 
omstannichheden net by wêze. 
 
Ledeferrin 
Wy moasten ta ús fertriet op’e nij twa leden oan de dea ferlieze: 
 28 septimber 2019 – Ger Hommenga (88 jier, âldlid) 
 14 oktober 2019 – Nonke Wagter-Bangma (83 jier) 
It jier begûn mei 64 leden per 1-1-2019. Mei 1 ferstoarn aktyf lid en 1 
opsizzing steane der dus no, per 1-1-2020, 62 minsken op de list as aktyf 
lid. It ferrin is dus wol negatyf, mar ek dit jier net botte grut. 
 
 

BBeeaarrnn  BBiillkkeerr  
1188  jjaannnneewwaarriiss  yynn  ddee  FFeerrmmaannjjee  

Bilker jildt as in saakkundige fan de 
adelstân, benammen fan de Oranjes 
en Dútske foarstenhuzen. Hy wurdt 
dêrom geregeldwei om help frege, 
b.g. foar telefyzjeprogramma's. Hy is 
fierders meiwurker fan it Frysk 
Deiblêd, Royalty Digest Quarterly en 
it telefyzjeprogramma Blauw Bloed. 
Dizze middei sil it gean oer:  de 
Fryske Nassaus, de Fryske adel en 
Staten en Stinzen. 
Mei Runerwold en De Wyk tichteby 

en klinkende strjitnammen yn Meppel lykas “ De Vos van Steenwijkstraat” 
ensfh. kinne we grif ek wol in útstapke meitsje nei de adel om Meppel 
hinne. 
Bearn Bilker is û.o. foarsitter fan de St. Nassau en Friesland en de St. 
Staten en Stinzen. 
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Datum en plak 
Datum: 18 jannewaris 2019, 15:00 oere de middeis. 
Plak: De Fermanje (Doopsgezinde en Remonstrantse Kerk), Vledder 
Yntree (ynklusyf 3 konsumpsjes): € 2,50 foar leden, € 12,50 foar net-leden. 
 
Ferfier 
As der minsken binne dy’t it ferfier wat nuodlik fine, dan graach by it 
bestjoer melde. Lyksa wurde minsken socht dy’t helpe wolle by it ferfieren 
fan leden. 
 

 
 

VVooggeelleennzzaanngg  IIII  
LLoowwiieekkee  

Hy hie al sein dat hy en  de “Geneesheer Directeur” net de grutste 
kameraden wiene. It like der op dat foar alles in skuldige fûn wurde moast. 
It soe wêze kinne dat de directeur bang wie foar it bestjoer en dat hy altyd 
yn de “verweer-stand” stie. Soks lei him net. Hy die syn bêst en wa’t it 
better koe moast him mar oppenearje. 
 
Sa giet it ek mei Lowieke. Lowieke wie in minsk mei in ‘beheining’ mar ek 
mei in gouden rântsje. As de koken wat opwaarme wie, sa moarns om 
tsien oere, kaam Lowieke binnen setten. It wie dan krekt as de sinne 
opkaaem. In brede laits – fan ear oant ear. De mûle koe net breder, oars  
soed er skuorre. Sa stie Lowieke dêr. Hy kaam om kofje. In stel sadisten 
hie it útfûn. By alle muorren lâns yn’e koken stiene stoomtafels. As in part 
fan it iten klear wie, kaam it op dy tafels oant it rûnbrocht waard nei de 
paviljoens, om healwei tolven hinne. De temperatuer, tocht hy , lei om de 
60 graden hinne. 
Lowieke wist dat hy op sa’n tafel klimme moast ear’t syn kofje kaam. Hy 
paste him oan, it hearde der by en as hy siet kaam de kofje. Hy begriep net 
werom’t der dan sa lake waard. Dat koe ek hast net. Dan moast in minsk 
wol alhiel ferknipt weze. De tafels wiene wat oan de hjitte kant, mar de 
kofje smakke goed. Sa bleau hy op twa kopkes kofje in oerke sitten. Hy hie 
fierders dochs neat te dwaan en skarrele sa’n hiele dei in bytsje rûn yn’e 
omkriten fan’e koken. 
 
Sa ek dy dei. Hy hie syn kofje op en earder as oars gie Lowieke nei bûten 
ta. De mosken foelen dea fan it dak en it bêste plak wie it skaad. Dêr joech 
hy him noflik del. Hy soe yn sliep fallen wêze. Sa om ien oere hinne kaam 



10  Kritelûd jannewaris 2020 

Janny oanfietsen. It wie brodzich waar. Hja hie har fiets noch net del set of 
de earste tongerklap wie der. It wie sa’n fyftich meter fan it fytsehok nei de 
doar fan’e koken. De iene nei de oare klap tsjinne him oan. It wie 
needwaar. 
Hja moast der troch en sette de sokken der yn. Wer’t hy sa gau wei kaam 
wie letter net mear nei te gean. Yn’e faart waard se troch Lowieke skept. 
Hy dûkte mei har ûnder de rododendrons. Dêr bleau hy stokstiif op har 
lizzen oant nei in heal oere de bui oer wie. Hy pakte har by de hân, lûts har 
mei nei de koken. Lake bliid fan ear tot ear en rôp: “Lowieke net bang foar 
tonger. Lowieke helpe. Lowieke leaf”. 
 
Janny wie it hast bestoarn fan’e eangstme. Hja koe gjin kant út. Lowieke 
wie krekt lykas de measte pasjinten sa sterk as in bear. Hy lei as in 
dekstien op har. Hy woe helpe, mar it fielde oars. 
 
In oerke letter stie de grize Ford Zephyr fan de “Geneesheer Directeur” wer 
foar de doar. Werom ik net ynstean koe foar de feilichheid fan’e 
meiwurkers. It wie in swarte side yn myn CV. Doe’t hy fuort gie rûn ik mei 
nei de doar. Men moat hear bliuwe no. Hy stapte yn syn auto en meande 
mei in swaai tebek. Mei syn lofter efterskerm strûpte hy by in pealtsje lâns. 
Dat pealtsje stie der al doe ‘t ik der kaam. Ut fatsoen ha ik dochs mar frege 
oft hy tocht dat dy dûk ek myn skuld wie. 
 

L.Pyk 
 
 

NNooaarrddffrryyssllâânnrreeiiss  
1166  oo//mm  2222  mmaaaaiiee  22002200  

Reisferiening “De Fryslannen” organisearret ek dit jier wer in moaie reis nei 
Noard-Dútsklân en Denemarken. 
Kosten € 595, dêrby ynbegrepen: bus, hotel (“Landhaus Smaga” yn 
Süderlügum), moarnsbrochje, waarm iten, kofje mei traktaasje, yntrees en 
de foaiepot. Foar in middeisbrochje moat men sels soargje. De 
reiskommisje hat wier in nijsgjirrich program gearstald. It sjocht der 
prachtich út! 
 
Op de hinnereis nei Süderlügum begjint op sneon 16 maaie mei in besite 
oan de tsjerke fan Varel, foarôfgien fan in kofjestop yn it Schlosscafé dêre. 
De dagen dêrnei: in tsjerketsjinst, in besite oan it Andersenhûs (fan’e 
Frasche Feriin for e Ååstermååre) yn Klockries. Dan in rûnlieding yn KZ-
Gedenk- und Begegnungsstätte Ladelund oer 75 jier befrijing fan it NS-
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rezjym en ite mei de Noard-Friezen by Fegetasch yn Neukirchen. Fan 
Rømø mei de boat nei Söl (Sylt). De tiisdeis wurdt it Nordfriisk Instituut yn 
Bräist (Bredstedt) besocht lykas it Auto- en Barnstienmuseum dêre. En dan 
noch in noflike jûn mei sankjes, ferhaaltsjes, gedichtsjes ensfh. Ek wurdt 
nei jierren werris it slot Egeskov yn Kværndrup besocht. Lyksa yn Dene-
marken is it bunkermuseum Tirpitz in Blåvand. Net te ferjitten oargelmuzyk 
fan sjofeur Doede op it oargel yn Süderlügum. Op de lêste dei, freed 22 
maaie, wurdt noch in stop makke by it Multimar yn Tönning. En fansels it 
ôfskiedsmiel by de Deterner Krug yn Detern en dan is elts de jûns wer thús. 
 
Foar it komplete programma, of mear ynformaasje kinne jo kontakt 
opnimme mei by frou Bonny Poelstra - Dijksma, Ysgumerwei 1a, 8764 PS 
Dedzjum, tel.0515 - 579133, of e-mail dbpoel@ziggo.nl. 
Opjefte/ynfo foar 1 maart 2019. 
 
 

DDee  mmaann  ffaann  ddyynn  lliibbbbeenn  
2299  ffeebbrreewwaarriiss  22002200  bbyy  iitt  FFrryysskk  SSeellsskkiipp  SSwwooll  

In toanielstik, skreaun fan Arthur Japin n.o.f. syn 
boek ‘De man van je leven’, yn it Frysk oerset fan 
Marijke Geertsma. 
 
‘De man fan dyn libben’ is in tragikomeedzje. In 
sike frou, dy’t net better kin, siket foar har man in 
frou dy’t by him past en him, as sy der net mear 
wêze sil, goed fersoargje kin.  
Sûnder dat har man it wit, pleatst se in kontakt-
adfertinsje, dêr’t in moaie jonge frou op ôf komt. Kin 
net moaier soe men tinke. In frou dy’t safolle fan har 

man hâldt en foar him oer hat, dat se him goed efterlitte wol. 
Mar dan docht bliken dat har man en dy jonge frou inoar al (hiel goed) 
kinne. Dan komt de fraach om de hoeke: wat foar spul wurdt hjir spile en 
wa hâldt wa no foar de gek?  
 
It stik wurdt spile fan Jan Arendz en Marijke Geertsma fan J&M teaterwurk 
en Anke Bijlsma (bekind fan de kroechteaterstikken fan Gerrit Breteler). 
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‘De man fan dyn libben’ lûkt rûnom yn Fryslân folle sealen en kriget 
poerbêste resinsjes. 
‘It is in lichte toanieljûn oer in swier tema’, skriuwt Sytse de Vries yn de 
Ljouwerter Krante.  
En Wiggele Wouda fan it Friesch Dagblad skriuwt: ‘Komedie slaat 
uiteindelijk ankers in hart en ziel.’ 
 
Bûten Fryslân wurdt it allinne opfierd by it Frysk Selskip Swol op 
sneon 29 febrewaris 2020 om 20.00 oere. 
Lokaasje ‘Het Anker’, Voorsterweg 36, Zwolle (Westenholte) 
Tagong: leden fan Fryske kriten om utens € 10 / net-kriteleden € 15. 
Kaarten bestelle fia fryskselskipswol@gmail.com 
 
FOL = FOL 
 

FFrryysskk  BBoouunn  oomm  UUtteennss  110000  jjiieerr  
1166  sseeppttiimmbbeerr  22002233  

2023 - net samar in getal – 2023 is it jier, dat it Frysk Boun om Utens 100 
bestiet. 
 
In tariedingskommisje, besteande út Teatske Haanstra-Bosma fan Assen, 
Jolanda Lootens-Berg fan Swol, Hans Groenhof fan Assen, Jan Bosgraaf 
fan Swol, Jan Bijkerk fan Lelystêd en Kees van der Beek fan Hurderwyk, 
hawwe 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 faak tusken de fingers troch 
glipt. Minsken/organisaasjes dy’t wat betsjutte kinne, moat men op ‘e tiid 
witte litte wat men wol. 
 
No wol de kommisje net allinnich betinke wat en hoe’t wy dy 100 jier fiere 
sille. Dêrom dogge wy in berop op alle Friezen om utens om mei te tinken 
oer wat en hoe’t wy as FBoU hjir in grut feest fan meitsje kinne. Hawwe 
jimme ideeën of suggesjes, 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 – alles is wolkom! 
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Ein jannewaris 2020 komt de kommisje wer byinoar. Hja sette dan op in 
rige wat der troch jimme oanrikke wurdt – stjoer dêrom alles foar 1 
jannewaris 2020 op nei boppesteand e-postadres. 
 
Yn it foar tige tank foar jim meitinken – jim wurde op'e hichte holden! 
 
Ut namme fan de kommisje freonlike groetnis, 
 
Kees van der Beek 
Beemdweg 29, 3852 XC  ERMELO 
tel. 0341 – 559343  /  mob. 06 - 39877465 
skriuwerfbou@fryskbutenfryslan.frl  /  www.fryskbutenfryslan.frl 
 
 

FFeerrggeetttteenn  wwuurrddeenn  
Wa fan jim kin dizze wurden noch? 

• Omkoal, swakseldoaze, hampelman? 
• Skytskoarje, fertutearzge? 
• Koperlappen? 

Wa wit mear ? Betsjutting en nije opjeften graag nei : 
l.vander.schors@hetnet.nl. 
 

MMeeiiddiieelliinnggss  eenn  oopprrooppppeenn  
BBooeekkeettaaffeell  

Ha jim Fryske boeken, dy’t jim sels net mear lêze? Smyt se net wei, mar 
bring se mei foar de boeketafel, dy’t der wer op de kritejûn is. Foar 
(meastal) ien euro foar de ferieningskas kinne oaren se wer meinimme. 
 

LLeeddeekkoonnttaakktt  
Lykas jimme witte is it ledekontakt by Piet yn goede hannen. Dat moat 
foaral sa bliuwe. Wy wolle jimme dan ek freegje om berjochten oan’e krite 
yn it foarste plak oan Piet te stjoeren. It komt no noch foar dat in berjocht in 
pear dagen ûnderweis is foar dat it by Piet komt. 
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KKrriittee  oopp  RRTTVV--MMeeppppeell  
Jo kinne de kritejûnen fine op RTV-Meppel. Redaksje: Evert Zandstra. 
 

TTaannkkeewwooll  ooaann  LLeennyy,,  SSjjoouukkee  eenn  ddee  bbaakkkkeerr  
Wisten jo dat ús bestjoerslid Leny Altena al jier en dei de ferlotting yn 
maart en novimber fersoarget ? Né no. Dochs is it sa. Tige tank. 
100 jier Koopmans Meppel. Fan herten lokwinske. De oranjekoeke wie 
lekker. Op de oranjekoeke fan novimber stiet in ytbere fersje (yn kleur) fan 
de advertinsje foaryn dit boekje. 
Ek tank oan bakker Lenes út it Hearenfean foar de sponsoring fan’e 
ferlottings fan maart en novimber. 
 

AAggiinnddaa  22001199  
19 – 01 – 2019 Jiergearkomste yn de Fermanje mei Klaas Jansma. 
29 – 02 – 2020 De man fan dyn libben 
21 – 03 – 2020 Grutte jûn yn De Schalle. Teatergroep FJOER mei it stik 

“Hjerst”. 
28 – 03 – 2020 Frysk Boun om Utens: algemiene ledegearkomste yn De 

Haach. Gastjouwer “Rjocht en sljocht” bestiet dan 120 
jier. 

18 – 05 – 2019 Noardfryslân-Denemarkenreis fan “De Fryslannen”, 
oantemei 24 maaie. 

07 – 11 – 2020 Hjerstjûn yn De Schalle. Program noch net bekind. 
18 – 12 – 2020 Fryske Krite “Us Memmetaal” yn Assen bestiet 90 jier. 
 
Aktiviteiten fan ús Grinslanner susterferiening yn Meppel, de Grunneger Club “Aigen-
Haimers”. Us beider aktiviteiten binne iepenbier, mar de Fraizen binne by de 
Grunnegers en de Grinzers by de Friezen ekstra wolkom, net wier? Foar guon 
aktiviteiten moat yntree betelle wurde. 
12 – 01- 2020 Nijjoarsverziede (Optreden Abel Tasmankoor, Sebaldeburen) 
07 – 03- 2020 Veurjoarsverziede. Optreden deur toneelgroep Con Amore 

Opvoerd wordt t spel ‘Eelt veur de Kop”. Begjin 19.30 uur. 
16 – 05- 2020 Busraais 
 
 

LLeeddeenniijjss  
IN MEMORIAM 
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Nolkje Wagter-Bangma 
 

�11 maart 1936  –  † 14 oktober 2019 
 
Wy winskje Sjouke Wagter en femylje in soart sterktme ta mei it 
ferwurkjen fan jimme ferlies. 
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SELSKIP “WALING DYKSTRA” 
MEPPEL E.O. 

KONTAKTADRES: 

Woldstraat 33, 7941 LE Meppel 
walingdykstra@kpnmail.nl 

www.walingdykstra.frl 

BESTJOER: 

 
Ludzer van der Schors, foarsitter 
Veendijk 37 
7971 RP HAVELTE 
till. 0522 – 49 23 63 
e-mail: l.vander.schors@hetnet.nl 

Romke E. Egbers, skriuwer 
post: sjoch it kontaktadres 
till. 00 - 49 - 4839 - 953 952 1 
e-mail: walingdykstra@kpnmail.nl 

Edzer Kooistra, ponghâlder 
Stationsweg 56 
7941 HG MEPPEL 
till. 0522 – 24 17 11 

Piet Koopmans, ledekontakt 
Woldstraat 33 
7941 LE MEPPEL 
till. 0522 – 24 14 34 

Leny Altena, karkommisje 
Bezettingslaan 78 
7943 CN MEPPEL 
till. 06 – 52 69 73 40 

 

  

Kritelûd 
Kopij nei: 
 walingdykstra@kpnmail.nl 
of per post: 
 Veendijk 37, 7971 RP Havelte 

BANK fan de Krite 
IBAN: NL35 RABO 0341 8122 93 
BIC: RABONL2U 

op namme fan “Waling Dykstra” 

Keamer fan Keaphannel: 04061102 

 
IS JO BUORMAN AL KRITELID? 

 


