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Earste jonge agrariërs-moeting april 2008

De Dútslân-reizgers werom
by harren fertroude kij op it AOC
(foto Leeuwarder Courant, april 2008)
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It doel fan de Fryske Rie, oerset út it karbrief, is:
a.

it ûntwikkeljen fan de Fryske kultuer yn de brede betsjutting mei help fan ynternasjonale
kontakten en mei it skeppen en ûntwikkeljen fan de middels dy't sokke kontakten mooglik
meitsje

b.

it bekend meitsjen yn oare Europeeske regio's fan de Fryske kultuer en it jaan fan
meiwurking oan de presintaasje fan de kultuer fan oare Jeropeeske regio's yn de eigen
provinsje

c.

it stimulearjen fan de kulturele posysje fan Fryslân yn Europa mei it befoarderjen fan
Fryske kulturele aktiviteiten yn oare Europeeske regio's

d.

it befoarderjen fan in better begryp en freonskip tusken minsken, groepen en folken

e.

it benammen befoarderjen fan de kontakten tusken de trije Fryslannen

It bestjoer is gearstald út fertsjintwurdigers fan it ûnderwiis, de Rie fan de Fryske beweging, de
Feriening fan Fryske Gemeenten, de Federaasje fan Fryske studinteferieningen, de Fryske Rie
fan Tsjerken, de lânbou-organisaasje NLTO, de frouljusorganisaasjes en de Fryske Akademy.
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1.

Ynlieding

Yn 2008 waard wurke neffens it beliedsplan fan de Fryske Rie foar 2005-2008 mei as
ûndertitel Troch op it bewende èn it nije paad. De aldernijste ideeën en ynsjoggen waarden
ferwurke yn in subsydzjeoanfraach, mei byhearrende begrutting foar de jierren 2009-2012,
dy’t ein 2007 yntsjinne waard by it Kolleezje fan Deputearre Steaten fan Fryslân.
Yn 2008 fersterken Siebren Dijk en Douwe Willemsma de Fryske Rie. Siebren Dijk kaam yn
de Rie út namme fan de Fryske Akademy. Douwe Willemsma folge Bearn Bilker op út
namme fan de Vereniging Friese Gemeenten. Bilker hie syn tiid der op sitten en hie oanjûn
dat er net werkiesber wie. In skoftke like it der op dat Jan Romkes van der Wal, ús
fertsjintwurdiger út namme fan de Fryske Rie fan Tsjerken, de Rie ferlitte moast fanwege syn
sûnens, mar gelokkich koe er ein 2008 oanjaan dat er syn sit yn de Fryske Rie net hoegde
op te sizzen.
Yn april wie der fan de Fryske Rie in hertlike lokwinsk foar Sjoerd van der Schaar foar it
lintsje dat er 28 april troch boargemaster Scheffer fan Harns opspjelde krige. U.o. foar syn
wurk foar de Fryske Rie krige Van der Schaar de ûnderskieding ‘Ridder in de Orde van
Oranje-Nassau’.
In hege ûnderskieding krige ek Ingwer Nommensen, de foarsitter fan de Noardfryske
Frasche Rädj. Hy krige yn 2008 de ”Verdienstorden”. It is in nije ûnderskieding dy’t foar it
earst útrikt is troch de minister-president fan Schleswig-Holstein.
Ut namme fan de Fryske Rie,
Saapke Miedema
Ljouwert, 12 jannewaris 2009
HARLINGEN
Ridder
Verdienstorden für
Friesenratsvorsitzenden
Montag, 21 Juli 2008
Der Vorsitzende des
Friesenrates, Sektion Nord,
Ingwer Nommensen aus Niebüll,
hat den neuen Landesorden des
Landes Schleswig-Holstein
erhalten. Die Auszeichnung
wurde im Rahmen des
Schleswig-Holstein-Tages in
Neumünster erstmals verliehen. Ministerpräsident Peter
Harry Carstensen zeichnete neben Nommensen zehn
weitere Frauen und Männer aus. Nommensen (geb.
1955) engagiert sich seit mehr als zwei Jahrzehnten für
das kulturelle und politische Leben der Friesen. Geboren
in Gamsbüll arbeitet und lebt der zweifache Vater jetzt in
Niebüll: als Lehrer an der Friedrich-Paulsen Schule. Als
Mitglied der Friisk Foriining wurde Nommensen in den
90er Jahren in den Friesenrat delegiert, der
Dachorganisation der nordfriesischen Vereine. Seit
Januar 2000 ist er dessen Vorsitzender.
Foto: Nommensen mit Ministerpräsident Carstensen

Sjoerd van der Schaar (70), Midlum, actief in CDA,
stadsgids, bestuurslid Wetterskip Fryslân, Omrop
Fryslân, Radio Stad Harlingen, Fryske Rie,
begrafenisvereniging, Centraal Comité 1945.

Boarne: ynternet

Hjir noch sûnder...

Boarne: www.interfriesischerrat.de
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2.

Fan de foarsitter
Kânsen
De Fryske froulju hawwe inoar fan ‘t jier met yn Noard-Fryslân. Yn it ferslach is te lêzen dat
dêr stikken lân binne op Pälweerm dy’t hielendal fol steane mei sinnepanielen. Dat de
skriuwster seach der fan op. Dat kin ik my skoan yntinke. Wy hienen fan ‘t simmer in
enerzjykrisis. Net dat ik der wat fan murken haw, de hegere disel- en benzinekosten betelje
ik graach want ik ryd der ek fan, en it is hiel wat oars as de grutte krisis dy’t wy no hawwe.
Mar dôchs. De skea kaam by de jierôfrekken fan Essent (wêrfan 33% enerzjybelêsting...).
Ik rin noch wol ris, en hieltyd faker, om mei de gedachte om sels enerzjy te “meitsjen”. In
wynmûne hat sa syn beswieren, tusken de beamen op en om ús stee. Sinnepanielen soe
wol kinne, op it dak. En as ik mear grûn hawwe soe, dan wist ik it wol. Krekt as de boeren yn
Flevolân en by Lier om (East-Fryslân), dy’t mûnen op harren lân hawwe. As der dan by ús
safolle beswieren binne tsjin it lânskip oantaastende mûnen, dan soenen sinnekollektoaren
wol kinne. In beammewâl der omhinne en foar gewoane minsken is der neat fan te sjen. Kin
prima yn de Wâlden.
Wêrom kin yn Dútslân wol wat hjir net kin? Wêrom binne de weromleveringssinten dêre folle
mear as by ús? Binne it de grutte enerzjy-multynasionals dy’t te folle ynfloed hawwe yn De
Haach? Mar wêrom sette wy yn Fryslân dan it NUON-jild dat der skynber oankomt, net foar
in part om yn enerzjysubsydzje foar bygelyks sinnepanielen?
De Frasche Rädj (Fryske Rie) yn Noard-Fryslân hat it fan ‘t jier tige drok hân mei de
moetings. Net allinnich de froulju, ek de boeren, de jonge agrariërs en de bestjoerders
hawwe dêr west.
De jongerein hat der dit jier op Spikereach (East-Fryslân) gjin heil yhn sjoen. De aginda wie
te fol. De planning is in probleem. It Friesisch Forum sil it noch ris op’e nij besykje. It Fryske
studinteselskip Bernlef út Grins seach foarearst gjin kâns om de al jierren besteande bân mei
de Fryske Rie troch de wei fan in bestjoerssit yn stân te hâlden. Mooglik sille wy yn in
rommer fermidden om ús hinne sjen moatte.
De Rie is, yn it ferbân fan de Ynterfryske Rie, drok dwaande mei it ta stân kommen fan in
foar alle trije Fryslannen akkeptabele flagge. It tal ûntwerpen rint al nei de 50, en der binne
twa heraldyske selskippen mei dwaande, wêrûnder fansels de Fryske.
It hat in dreech karwei west, foaral foar einredakteur Sytze T. Hiemstra, mar it boek De
Fryslannen is op 15 desimber útkommen. Mei tank oan de Afûk en de provinsje en it TamsJörgensen Fonds, en fansels oan alle meiwurkers! Fan dy lêsten neam ik hjir spesjaal Kerst
Huisman, dy’t foar it earst de eigen Fryske topografyske nammen yn in kaart byinoar swile
hat. Wy hoopje dat it net ûnder de krystbeam lizzen bliuwt (mei tank oan kommissaris
Jorritsma), mar dat it lêzen wurdt.
As lêste is te melden, neist allegear saken dy’t yn dit jierferslach steane, dat wy no foar it
earst ûnder fiskaal tafersjoch steane, as ANBI-ynstelling. Dat hâldt yn dat wy as
bestjoersleden gjin oerdiedige ûnkostenfergoedingen krije, en dat de direkteur gjin graaisalaris + bonussen krijt. No, dêr is gjin sprake fan, en wy ha net iens in direkteur, en fan ús
ynkomsten wurdt gjinien fet. Wy binne lykwols bliid dat wy dy ynkomsten hawwe en ik bin
noch blider mei de ynset fan ús bestjoersleden en de minsken yn wurkgroepen dy’t harren
stypje, faak fergees.
Roel Kaastra
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3.

Produktferslach

Nijjiersresepsje
Op 10 jannewaris organisearren de Ried fan de Fryske Beweging en de Fryske Rie wer it
reguliere nijjierssûpke. Op de byienkomst holden Reitze Jonkman en Saapke Miedema
ynliedings. Reitze Jonkman liet sjen hoe’t it telelearen wurke. Dat online learen wurdt troch it
Bogerman College brûkt om learlingen op ferskate lokaasjes online Fryske les te jaan.
Saapke Miedema joech in presintaasje oer de Fryske Rie. De skiednis en doelstellings
kamen oan ‘e oarder lykas de takomstplannen. Muzikale ôfwiksel wie der troch Mariëlle
Osinga en Fetske van der Meulen, learlingen fan Bogerman én de winneressen fan Sjong
2007, it Frysk sjongfestival foar it fuortset ûnderwiis.
De Fear yn ‘e broek, in inisjatyf fan de Ried fan de Fryske
Beweging, waard útrikt. Lykwols waarden yn 2008 by
útsûndering twa fearren útrikt. De iene wie foar Danijel
Dizdarevic (foto lofts). Hy kaam as asylsiker út Bosnië yn
Fryslân by in famylje yn Ryptsjerk en hy soarge dat er ek
sa gau mooglik Frysk prate. It Nederlânsk en it
Ljouwertersk learde er lykwols ek al gau.

De twadde fear wie foar Rick Steur (foto rjochts).
As net Frysktalige fan hûs út, foel it al rillegau op hoe’t er him it Frysk goed eigen makke. As
ynspekteur hat er der foar krewearre dat der bettere regelingen foar it Frysk kamen. Mei
troch it ynspeksjerapport fan syn hân is der in fersterking fan it plak fan it Frysk yn it fuortset
ûnderwiis ta stân kaam.

Moetings

48e Boeremoeting
Fan woansdei 6 o/m sneon 9 febrewaris waard de jierlikse boeremoeting hâlden yn NoardFryslân. Hjirnei in ferslach fan de foarsitter fan de wurkgroep, Sjoerd van der Schaar.
Woansdei 6 febrewaris
Nei in reis fan seis oeren waarden yn it Grünen Zentrum, de mienskipsromte fan de
Lânbouskoalle yn Bredstedt, 45 West- en Eastfriezen it wolkom taroppen troch de
8

Noardfriezen, yn it bysûnder troch Carl-Friedrich Thormählen. Dêrnei krige Dieter Harrsen út
namme fan de Landrat it wurd. Hy wiisde benammen op it modernisearjen, dat de lêste
jierren yn dit gebiet plakfûn hat en noch hieltyd geande is. Oanslutend fertelde Hans-Peter
Adzersen, direkteur fan ‘e Lânbouskoalle fan Bredstedt, eat oer de organisaasje en it
programma fan de te hâlden moeting fan jonge agrariërs. Yn april soe jongerein fan ‘e
Lânbouskoalle fan Noard-Fryslân en it AOC yn Ljouwert inoar foar it earst treffe. Alle
oanwêzigen wiene it der oer iens dat soks in goede ûntjouwing is. Doe wie it tiid om mei de
gastgesinnen nei hûs te gean om noch nei en by te praten.
Tongersdei 7 febrewaris
Nei’t elk oanwêzich wie by de haven fan Nordstrand gie it selskip oan board fan it fear nei
Pellworm. Pellworm is in eilân yn it Dútske Waadgebiet mei sa’n 1140 ynwenners en it leit op
2 m N.A.P. De besite stie yn it teken fan ferbreding yn ‘e lânbou. Nei in ynlieding waard in
besite brocht oan bedriuwen dy’t njonken de tradisjonele lânbou ek omtinken jouwe oan:
-

Toerisme

-

It opwekken fan enerzjy troch:

1.

In biogasynstallaasje

2.

wynmûnen

3.

sinnepanielen.

Nei de ynlieding waard mei de bus in tocht oer it eilân makke om ien en oar te oanskôgjen. It
opwekken fan elektrisiteit troch sinnekollektoaren makke yndruk. Seachst lapen lân dy’t fol
stiene mei kollektoaren.
Besocht waard ek in ruïnetoer mei âlde tsjerke, mar spitich wie dat de tsjerke sletten wie.
Njonken in ymposant ynterieur hat de tsjerke ek noch in ferneamd Schnitger oargel.

Dielnimmers 48e Boeremoeting Noard-Fryslân 2008

Freed 8 febrewaris
Dy dei stie yn it teken fan kultuer. Om healwei tsienen waarden we ûntfongen yn it
skipfeartmuseum Storm-Haus yn Husum. Op saakkundige wize waarden de groepkes
rûnlaat. Elk wie tige ûnder de yndruk fan de striid tsjin it wetter, yn ’t ferline, mar ek hjoed de
dei noch. Wetter, dat fan belang is foar ‘ús’ libben, ekonomy ensfh., mar ek
libbensbedriigjend wêze kin by stoarm en ûntiid. Ynteressant wie hoe’t de skippen en
benammen de navigaasjesapparatuer him yn ‘e rin fan ‘e tiden ûntwikkele hat.
Dêrnei wie in stedskuier troch Husum. In prachtige binnenstêd mei in grut kastiel. It einpunt
fan ´e kuier wie it Theodor Stormhaus.
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Nei it middeisiten wie der gelegenheid om yn ´e kunde te kommen mei de firma Gutbier, in
bedriuw dêr´t natuerlike kleurstoffen ferwurke wurde.
De jûns, de slotjûn, waard trochbrocht yn de ‘Roten Haubarg’. In âlde hearebuorkerij mei in
museum fan âld lânbou-ark. Oanwêzigen koene op eigen gelegenheid of mei in rûnlieder de
boel dêr besjen, der wie in treflik ôfskiedsmiel en ferskate sprekkers sprieken tankwurden oer
en wer út.
Sneon 9 febrewaris gie elk op syn eigen wize wer op hûs ta. It wie in poerbêst
‘Bauerntreffen’. Us tank oan harren dy’t troch bydragen en sponsoring it mooglik makke ha
om dit ‘treffen’ te organisearjen en we sjogge graach út nei de folgjende moeting yn EastFryslân.

Moeting jonge agrariërs
Yn 2007 is wurke oan it opsetten fan in nije moeting yn 2008, nammentlik in moeting tusken
jonge agrariërs. Ien en oar yn it ferlingde fan reguliere boeremoetings dy’t alle jierren
organisearre wurde, yn 2008 al foar de 48e kear.
Dat gie yn oparbeidzjen mei it AOC Friesland,
MBU Feehâlderij. In wurkgroep besteande út
minsken fan de Fryske Rie, meiwurkers fan AOC
Friesland MBU Feehâlderij én studinten ha drok
dwaande west mei it gearstallen fan de
útwikseling. It doel fan de moetings is it
fersterkjen fan de ynterfryske kontakten en it
útwikseljen fan ynformaasje mei studinten dy’t
min of mear deselde oplieding dogge. Fan 9 oant en mei 12
april hawwe in tweintichtal learlingen yn it Dútske Noardfryslân
west. In tal learlingen wie ek mei-aktyf yn de organisaasje. Op it
programma stiene û.o. in pear besiten oan molkfeebedriuwen,
in lânboubedriuw, in geitebedriuw, tsiisfabryk Nordmilch yn
Nordhackstedt en in Fryske boer yn Denemarken . “It wie de
muoite wurdich”, sa sizze de jonges yn in ynterview mei in
sjoernaliste fan de Leeuwarder Courant. Takom jier bringt de
jongerein fan de Lânboufakskoalle yn Bredstedt in tsjinbesite
nei ús, it saneamde Westerlauwersk, Fryslân. De learlingen
wurde ûnderbrocht by gastgesinnen.
Herr Klaus Falkenburg de kontaktpersoan by
de Lânbouskoalle yn Bredstedt.
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Bestjoerdersmoeting
Fan 15 oant en mei 18 maaie wie de twajierlikse bestjoerdersmoeting. Diz’ kear wie de
organisaasje yn hannen fan Noard-Fryslân. It programma seach der sa út:
Programma Ynterfryske bestjoerdersmoeting 15-18 maaie 2008,
Nordseeakademie, Leck, Noard-Fryslân.
Tema: ‘Landschaft Südtondern – neueste kommunalpolitische Veränderungen’
Tongersdei 15 maaie
moarns
middeis oant 17.00 oere
17.00
19.00
Freed 16 maaie
9.00 oere
Likernôch 12.00 oere

Jûns
Sneon 17 maaie
9.00 oere
12.30

ôfreizgjen
oankomst dielnimmers út Noard-, East- en West-Fryslân yn de
Nordseeakademie yn Leck
Wolkom troch Kreispräsident Wree
Jûnsiten yn de Nordseeakademie
Besite oan it Noldemuseum, ynklusyf presintaasje ‘Noldes Landschaft’
mei aspekten fan it herstel fan in agrarysk kultuerlânskip
Untfangst yn it nije amtsgebou fan de regio Südtondern
Ynformaasje oer behearsstruktuerfernijings
Ynlieding oer de VR-Bank troch dhr. Sievers
Middeisiten
Middei nei eigen ynsjoch te besteegjen.
Suggestje: besite oan it Friesenmuseum yn Niebüll
Ynformaasjejûn oer de Friezen troch Thede Boysen,
Ingwer Nommensen en/of Thomas Steensen

20.00

Besite oan de Hallig (eilantsje) Gröde út Schlütsiel wei
Werom yn Schlütsiel, oanslutend
besite oan de Deenske provinsjestêd Tondern
Bûnte muzikale jûn yn de Aula fan de Nordseeakademie

Snein 18 maaie
10.00
(ein fan de) middei

Ofreis út Leck wei
Werom yn Ljouwert

Dichterlike bestjoerlike utering
fan ’e hân fan drs. Douwe Willemsma
Nordsee Akademie Leck, 17-05-2008
(Interfriesisches Kommunalpolitikertreffen)
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Liebe freunde von Ost und West, von Seelterlond und natürlich von Nordfriesland.
Die Vorstand van VFG (Vereinigung Friesische Gemeinde) hat mir ungefähr vor einem Jahr
herr gefragt, ob ich die Stelle von Bürgermeister Bilker einfüllen wollte im Fryske Rie.
In 2006 hat unsere Gemeinde Littenseradiel das InterfriesischeKommunalpolitikertreffen in
Westfriesland organisiert und Piet Vellinga, ein Mitglied unsere Organisation, nimmt jetzt in
Begleitung seiner Frau an diesem Treffen teil.
Im Nahmen der West Friesen will ich gerne etwas sagen.
Am Donnerstag sind wir nach Nordfriesland gekommen.
Wir haben 25% Frauen mitgenommen
Wir wurden empfangen mit Zahlung, Tee und Kaffee
Und das Bett war organisiert in Akademie Nordsee
Ingwer Nommensen sah kleine Vereine als eine Oasen in der Wüste
und das Mare Frisicum als ein Meer dass er zurück haben müsste
dann konnte er verbinden zwischen West, Ost und Nord
und der Mehrwert der Minderheiten geht nie fort.
Globalisierung geht weiter, das Kleine hat wert
Sonnst fühlen die Friesen sich als ein Reiter ohne Pferd.
Gestern haben wir viele Eindrücke bekommen.
Einige habe ich hier übernommen.
Lech, eine Stadt, die 7000 Einwohner hat,
Risum-Lindholm mit einem bio-geheitzten Swimmbad.
Die letzte Gemeinde bekam aber viel Ehr,
alles geht dobbelt, ich erzähle mehr.
Risum und Lindholm, zwei mal ein Pastorat,
zwei mahl eine Feuerwehr, mehrere Schulen sind parat,
zwei Häuser kan man kaufen für eines bei uns
deshalb haben Hauke und Petra Geld für Punsch.
Eine Strasse hat man nach Sönke Nissen genannt
Und die Familie hat dass sofort mit Geld anerkannt.
Andersen bekam ein Haus, Nissen einen Koog
Und die Windmühlen sind überall ziemlich hoch.
Wovon leben die Leute hat jemand gefragt,
nicht vom Brot allein ist in der Bibel gesagt.
Hier können Gemeinden leben vom Wind
Deshalb dass man die Mühlen überall find't.
Wir sind von Koog zu Koog zu Koog gegangen,
Bauern sind mit Raps und Weizen statt Vieh angefangen.
Wir kamen das Paradies vorbei
aber die kleinste Gemeinde war mit zwei Personen in der Verwaltung übergenommen
Eva und Adam haben bei Otto Wilke eine neue Stelle bekommen.
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Emil Nolde war Schleswiger Expressionist,
er wusste auch was eine schöne Landwirtschaft ist.
Er baute eine Wohnung in Richtung Bauhaus
Der Garten sah auch sehr schön aus.
Die Dame erzählte mit Begeisterung , deutlich und klar,
es fühlte sich an, als ob Nolde selbst dabei war.
Sein Altarstück ist durch Farben und Bild fabelhaft,
die Umgebung und Bilder strahlen mit grosser Kraft.
In VR-Bank waren wir wie ein Gast zu Haus,
Der Direktor legte mit Powerpoint alles gut aus.
Auch diese Bank verdient viel am Wind,
Schade dass wir keine Einwohner sind.
Mit wenig Geld kann man viel Geld bekommen
und die Dividende wird gerne durch Einwohner mitgenommen.
Thede Boysen erzählte von der Geschichte her,
wer ist eine Friese, wer weniger, wer mehr?
Maria Luise hat erzählt das hundert Halligen geendet sind in zehn.
Durch Klimaänderungen kann der Schade repariert werden, wir sollen sehen.
Vielleicht kommen die Hundert wieder zurück
und kann man spazieren von Stück zu Stück.
Leeghwater war ein Holländer, doch kam er hier her.
Aber wir als Friesen finden hier viel mehr:
die Sprache, die Atmosphäre, die Landschaft, die Politik,
wir trinken ein Pharisäer achter de Diek.
Wir troffen auch eine Frau mit „Klei an der Hacken",
und in Tondern wollten einige im Rathaus absacken,
weil eine Trauung hier sehr einfach stattfinden kann
und eine Frau findet nich überall so ein Friesen Mann.
Nordfriesen sind Evangelisch und Katholisch zugleich,
und Holländer bauten dazwischen keinen Deich.
In einer multi-kulturellen Welt
Haben wir die Friesische Identität wieder festgestellt.
Wichtig zu wissen wer man ist in einem Vereinten Europa
sonst verschwindet man in einer grauen Massa.
Ich haue ab
Worte sind nur Luft
Aber aus Luft wird Wind
Und Wind treibt Schiffe und Mühlen.
Ich hoffe dass der Wind uns auch ein bisschen getrieben hat. Viele Worte und Luft haben
Petra und Hauke Christiansen produziert um dieses Programm für uns zu machen. Wir
haben als Dank nicht eine Mühle mitgebracht aber eine Kirche, nein viele Kirche. In West
Friesland ist ein Buch gemacht über romanische Kirche, nicht die von Nordfriesland aber die
von Ost und West. Petra und Hauke vielen Dank. Vielleicht denkt euch an die Westfriesen
wenn ihr dieses Buch tragt oder anseht.
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Frouljusmoeting
In ferslach fan
Baukje Bosscha-Stapenséa
De Ynterfryske frouljusmoeting fan de trije Fryslannen hat plakfûn fan 4
oant 6 septimber yn it Noardfryske Bredstedt en omkriten. De delegaasje út
Westerlauwersk Fryslân bestie út acht froulju en in buske mei sjauffeur.
De ûntfangst wie yn de aula fan de Lânbouskoalle yn Bredstedt. Nei in
lange reis stie kofje en tee klear en koe iten wurde fan de hearlike taarten
makke troch de Noardfryske froulju. Foarsitster
Erna Lorentzen rôp de Fryske froulju fan de trije seksjes it wolkom ta.
Oanslutend fertelden Landrat Dieter Harrsen en boargemaster
Johannes Volquardsen eat oer de omkriten, û.o. Reuβenköge. Der
wie ek in PowerPoint-presintaasje oer Noard-Fryslân. Doe waard in
tige nijsgjirrige besite brocht oan it gebou njonken de Lânbouskoalle.
Dat gebou is tige opknapt en wurdt no brûkt as Provinsjehûs. Doe
wie it tiid om mei de gastjouwers nei hûs foar in sliepplak.
De oare deis begûn mei in stedskuier troch Husum mei as titel “Auf
Theodor Storms spuren Husum erleben“. Yn de kuier wie in besite
oan it Theodor Storm-Museum opnommen. Storm (Husum, 14
septimber 1817 - Hademarschen, 4 july 1888) wie in Dútske skriuwer
út it realisme. Hy skreau 58 novellen en in tal bekende gedichten. Yn
in part fan in âld slot waard it middeismiel behimmele. It miel wie
klearmakke troch jonge minsken mei in beheining.
Erna Lorentzen, foarsitster wurkgroep
frouljusmoeting seksje Noard

Middeis stie in “Grachtenfahrt” yn Friedrichstadt op it
programma. Friedrichstadt (Deensk: Frederiksstad;
Frysk: Fräärstää; Nederlânsk: Frederikstad aan de
Eider) is in gemeente yn ‘e Dútske dielsteat
Sleeswijk-Holstein (distrikt Noard-Fryslân, ± 2500
ynwenners). Friedrichstadt is ûntstien yn ‘e 17e ieu,
yn 1621, troch hartoch Frederik III fan SleeswijkHolstein-Gottorp. Syn idee wie dat it plak in rol spylje
koe yn ‘e hannel tusken Spanje en syn koloanjen
oan ‘e iene kant en Ruslân. Dêrby wie syn idee dat
sa’n projekt de measte kâns hawwe soe as er
kânsen biede soe oan Nederlanners dy’t yn har eigen lân twadde rangsburger wiene, mar
wol thús wiene yn ‘e ynternasjonale hannel fan dy tiid. Dat it stedsje troch Hollanners bout is,
is te sjen oan de prachtige gevels en huzen.
Friedrichstadt, merkplein mei Nederlânske huzen

De Evangelyske tsjerke en Synagoge binne dêr ek besocht. Om’t der gjin Joaden mear yn
Friedrichstadt wenje, wurdt de Synagoge brûkt as kultureel sintrum.
Sneons moeten de froulju inoar noch yn it Amsinck Haus. Dat stiet yn ‘e Sönke-Nissen-Koog.
Dat is in hûs dat de skiednis fertelt fan de Kogen (polders).
Op de Hamburger Hallig stie in streksum middeismiel klear. Dêr waard ek it Frouljustreffen
ôfsluten. Mei in ‘oant sjen yn 2010’ yn West-Fryslân gong elk har wei op nei hûs ta. It wie in
goede moeting. De froulju ha ûnderling in soad ynformaasje útwiksele en ha benammen ek
yn de thússituaasje wer in priuwke meikrije kinnen fan it hjoeddeistige libben yn NoardFryslân.
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Nije jongereinmoeting
Begjin 2008 besleat de Fryske Rie it nije inisjatyf fan it Friesisches Forum yn Simonswolde te
stypjen. Mei praktyske stipe, mar benammen ek finansjeel. It gie om in Frysk simmerkamp
foar jongerein yn de âldens tusken 16 en 21 jier fan 3 oant 9 augustus ’08 yn it CVJM-Heim
op it Dútske waadeilân Spiekeroog. De bedoeling wie om de âlde tradysje fan ynterfryske
jongerein- en studintemoetings wer op te pakken yn kombinaasje mei it bepraten fan de
fragen oangeande Fryske identiteit en schiednis.
Lykwols kamen der net genôch dielnimmers en it kamp koe net trochgean. De organisaasje
is fan doel om yn 2009 nochris te besykjen in Frysk simmerkamp op poaten te setten.
Fryske Rie-jûn
Yn neifolging op de 1e Fryske Rie-jûn yn De Bres yn
Ljouwert begjin 2007 oer de Hilgelân-reis hâlde de Fryske
Rie tongersdeitejûn 6 maart yn De Bres yn Ljouwert op ‘e nij
in temajûn (foto). Ald-LC-sjoernalist Kerst Huisman
behannele it tema ‘Wat moatte jim dochs mei dy Dútsers’,
Fryske gearwurking oer de grinzen hinne. It wie in hiele
nijsgjirrige presintaasje mei tal fan yllustraasjes. Ek al is de
Twadde Wrâldkriich al mear as 50 jier foarby, dochs binne
der noch guon, ek jongeren, dy’t de fraach stelle “Wat
moatte jim dochs mei dy Dútsers”. Net as it om hannel giet
en ek net by “Nederlân-Dútslan” (fuotbal), en Dútslân is
Frankryk foarby as it giet om de populêrste
fakânsjebestimming fan Nederlanners, mar dochs .... Kerst
Huisman joech in treflik oersjoch fan de histoarje fan de
neamde regio’s.
Nei it skoft fertelde Jaap
van der Bij oer de
Fryslânreis fan de
‘Campinghoppers’, in
caravan-/camperreis om
de oare Fryslannen wat
better kennen te learen
ûnder begelieding fan
Hindrik ten Hoeve mei
syn frou.

De opkomst hie better kinnen, mar foar de oanwêzigen wie der rom gelegenheid foar it
stellen fan fragen en dêr waard goed gebrûk fan makke.
Nije Ynterfryske Flagge
By de Slach by Warns yn 2006 krige Roel Kaastra as foarsitter fan de Fryske Rie in
eksimplaar fan de nije Ynterfryske Flagge oanbean út hannen fan Sjoerd Groenhof fan de
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Groep fan Auerk. It ûntwerp fan de flagge is lykwols yn alle regio’s net like noflik fallen. Op
de miene gearkomste op Hilgelân yn juny ’08 waard dan ek in fertsjintwurdiging fan de Groep
fan Auerk ûntfongen en har waard dêr tasein dat der in wurkgroep mei saakkundige
fertsjintwurdigers út de regio’s gearstald wurde soe. Dy wurkgroep is yn 2008 gearstald en
dêr hat it ûnderwerp mear kearen op it aljemint west, likegoed as yn oare oerlizzen. It doel
om op it Kongres yn juny ’09 in nije, definitive, Ynter-Fryske Flagge te presintearjen, liket
helle te wurden.

Boek
Op it Frysk Kongres yn Leck yn
2006 is it boek ‘Die Frieslande’
presintearre en it earste
eksimplaar útrikt. Yn 2007 is yn
Westerlauwersk Fryslân troch frou
Gosta Jellema en Sytze Hiemstra
wurke oan de Fryske oersetting.
Yn 2008 is it boek grafysk
opmakke en printe. Sa koe Roel
Kaastra op
moandei 15
desimber it
earste
eksimplaar
oerlangje oan
Kommissaris fan ‘e Keninginne de hear John Jorritsma (foto).
By de oankeap fan de Westerlauwersk Fryske ferzje krije de keapers der
in topografyske kaart fan de hân fan Kerst Huisman op ta.
It boek is útjûn troch de Afûk, yn ’e mande mei de Fryske Rie.
PARSEBERJOCHT
Ljouwert, 15 desimber 2008
Yn it Provinsjehûs yn Ljouwert krige Kommissaris fan ‘e Keninginne John
Jorritsma moandei 15 desimber it earste eksimplaar fan it boek De Fryslannen út
hannen fan dr. mr. Roel Kaastra, foarsitter fan de Fryske Rie.
It boek De Fryslannen jout in oersjoch fan Fryske skiednis, taal en kultuer yn
Fryslân en Ostfriesland en Noardfryslân yn Dútslân. It hat fjouwer haadstikken,
dy’t skreaun binne troch Piet Hemminga (Westerlauwersk Fryslân), Hajo van
Lengen (East-Fryslân) en Thomas Steensen (in ynliedend haadstik en in haadstik
oer Noard-Fryslân). It boek is rynsk yllustrearre en is ornearre foar it ‘grutte
publyk’. Fansels komt ús ‘eigen’ Fryslân oan bar, mar men komt ek op in noflike
wize yn ’e kunde mei ‘de oare Friezen’,harren lân, taal en kultuer en mei ús
mienskiplike skiednis. It grutste part fan it boek is oerset troch Sytze T. Hiemstra,
dy’t ek de einredaksje hân hat. In lytser part troch frou Gosta Jellema. As ekstra is
in nije geografyske kaart tafoege, makke troch Kerst Huisman.
It boek is in oersetting fan Die Frieslande, dat yn 2006 yn it Dútsk útjûn is troch de
Interfriesische Rat/Ynterfryske Rie yn ’e mande mei it Nordfriisk Instituut en
beslacht sa'n 130 siden.
Jorritsma neamde it boek ‘zeer interessant’, ‘een standaardwerk’ en ‘ik zou het
iedereen willen aanbevelen’, mar ek ‘iedereen zou het moeten kunnen lezen’.
Dêrom frege er de Afûk en de Fryske Rie om ek nei te tinken oer in oersetting fan
it boek yn it Nederlânsk.
De Fryslannen wurdt útjûn troch de Afûk yn ‘e mande mei de Fryske Rie en is fan
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16 desimber 2008 ôf te keap yn de Fryske boekhannels foar € 17,50.

Gearwurking
De Fryske Rie is lid fan de Nederlânske Kommisje fan it Europeesk Buro foar Lytse Talen
(EBLT). De gearkomsten wienen fannijs in goede gelegenheid om op 'e hichte te bliuwen fan
û.o. de aktiviteiten yn it kulturele fermidden yn Fryslân. Op 3e Pinksterdei waard op
útnoeging fan de Fryske Rie in deitocht nei East-Fryslân/Sealterlân makke. Hjirûnder in
ferslach fan ien fan ‘e dielnimmers.
Eala Fria Fresena!!
Op tredde Pinksterdei reizgen in groepke fan sa’n 20 minsken op útnoeging fan de
Nederlânske Kommisje fan it EBLT nei Scharrel en Aurich yn East-Fryslân (Dútslân). Saapke
Miedema, diz’ kear út namme fan de Fryske Rie, hie foar ús in geweldich goed programma
gearstald. Op it programma stiene ek in tal sprekkers dy’t ús ynformearren oer de sitewaasje
fan it Platdútsk en it Sealtersk yn East-Fryslân.
Oan de ein fan ’e dei wiene wy ek oanwêzich by it offisjele programma fan de saneamde
“Dei fan de Fryske Frijheid” yn Aurich.
Yn Scharrel stiene de minsken ús entûsjast op te wachtsjen. Wy
waarden ynhelle yn wat foarhinne in stasjontsje wie en dat no nei
in ferbouwing tsjinst docht as “Kultuer Hûs”.
De kofje mei “Kuchen” wie tradisjoneel Dútsk. Nei de kofje wie it
benammen harkjen. Harkje nei Karl Peter Schramm yn ’e funksje
fan “Präsident Deutschland Komitee” fan it EBLT (foto rjochts)
en nei Frau Johanna Evers fan de
Universiteit fan Bremen (foto links).
Sy hawwe in byld sketst fan hoe’t besocht wurdt om it Sealter
Frysk in eigen plak te jaan binnen in gebiet dêr’t ek Platdútsk
praat wurdt. In tige moedige ûndernimming om’t men fakentiids
foar de winige doar komt.
In striid dy’t sa’t it liket op mislearjen útdraait.
De minsken wiene bysûnder ynnommen mei ús oanwêzigens
en belangstelling.
It “Mittag Essen” smakke ús tige by tige en noege út ta in lyts
knipperke yn ’e bus op wei nei Aurich. Yn Aurich waarden wy wer like hertlik opwachte. Dr.
Willem Kuppers hat ús doe yn it Nederlânsk de gewoanten fan it Eastfryske teedrinken
bybrocht. Wy moasten fansels ek it "Rosinenbrot" (krintebôle) priuwe, dêr koene wy net
foarwei dat hearde by de tee-seremoanje.
Dêrnei kaam de útlis fan de funksje en taken fan de Ost-Friesische Landschaft oan ’e oarder.
Helmut Collmann, Präsident fan 'e Ostfriesische Landschaft, fertelde op in sprankeljende
wize oer it Platdútsk en alle farianten dêrop dy’t der mar besteane. Jierrenlang wie it
Platdútsk de taal fan de “Dommen” en it Heechdútsk de taal fan de “Klugen”.
De foardrachten wiene lang genôch om de foarskreaune trije kopkes
tee mei rjemme en in klûntsje en de krintebôle rêstich te behimmeljen.
Nei in koarte rûnlieding troch it prachtige gebou en tiid om eefkes nei
’t húske, gie it hiele selskip wer fierder op wei nei Ihlow, dêr’t op ’e
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fûneminten fan it âlde kleaster in ymposant monumint realisearre wurdt.
Yn 'e midsieuwen wie dit kleaster it sintrale middelpunt foar de 28 kleasters yn East-Fryslân.
Om seis oere hinne kamen wy by de
Upstalbeam oan. Ryklik hûndert
minsken út alle lagen fan ’e befolking,
jong en âld, wiene al oanwêzich by de
tinkstien op in lytse hichte yn de bosk.
Dêr kamen dus de Friezen al yn ’e
midsieuwen byinoar om rjocht te
sprekken en op te kommen foar
mienskiplike belangen. De Upstalbeam
fungearret sûnt dy tiid as it “Alter fan de
Fryske frijheid”. De gearkomste ferrûn
rêstich. Der wie muzyk en in pear
taspraken dêr 't regionale en politike
saken yn oan ’e oarder kamen.
Ta beslút hie ús groep eins it Frysk
Folksliet sjonge moatten mar dat is spitigernôch net bard.
Miskien in goed idee foar in oare kear? Om tsien oere de jûns binne wy wer ôfset nei ús
eigen Heitelân.
in ferslach fan ien fan de dielnimmers,
Klaas Annema,
Feriening Freonen fan Omrop Fryslân
Gearwurking
EBLT (ferfolch)
De takomst fan de Nederlânske Kommisje fan it Europeesk Bureau fan Lytse Talen stiet faai,
om’t de Provinsje twivelet oer it besteansrjocht en sadwaande noch gjin subsydzje wer jûn
hat. Yn in gearkomste ha de leden útsprutsen dat hja net foar opdoeken fan de club binne,
mar it bestean fan it EBLT nuttich fine. Yn oerlis mei en op advys fan deputearre De Vries
binne yn 2008 plannen ûntwikkele om de NK fan it EBLT mei yngong fan 2009 ûnder te
bringen by it Mercator-projekt (Fryske Akademy).
De kontakten mei it FYK, it Frysk Ynternasjonaal Kontakt, dêr’t de Rie him yn 2007 as stiper
by oansletten hat, wiene yn 2008 hiel plesierich. Sûnt 2007 is de Rie as organisaasje ek
oansletten by de Stifting Ried fan de Fryske Beweging. Mei beide organisaasjes waarden
ûnderfinings op in noflike, formele en net-formele, wize útwiksele.
Sûnt 2007 is Kerst Huisman, lid fan de Fryske Rie, korrespondint fan it Noardfryske blêd
Nordfriesland. Kerst Huisman hie ek in sit yn de Fryske Kanonkommisje. Dy kommisje is op
11 novimber ’08 kommen mei de Fryske Kanon.
It meiinoar oparbeidzjen mei it Europeesk Kennissintrum foar Meartaligens en Taaleigen
Mercator hat noch neat opsmiten. It doel wie in Europeesk kongres foar it ûnderwiis yn
ferbân mei de lytse talen. ”Brussel” hat dêr dizze kear noch gjin jild foar frijmakke. Mar it
bliuwt op de wurklist.
Op 22 maart 2008 hat de Fryske Rie bywêzich west, op útnoeging fan de gemeente
Boarsterhim, by de betinking fan dr. Eeltsje Halbertsma (8 oktober 1797, Grou - 22 maart
1858, Grou).
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Op 12 juni 2008 hat de Fryske Rie fertsjintwurdige west by it 60-jierrich bestean fan de
folkshegeskoalle Schylgeralân.
Nei De Haach
Op 1 oktober 2008 hat de Fryske Rie nei De Haach west. Dat wie de manifestaasje fan de
Steaten fan Fryslân nei de Twadde Keamer yn ferbân mei de driigjende efterstelling fan it
Frysk tsjin it Nederlânsk oer yn in foarstel om de Grûnwet te feroarjen. De grutte opkomst hat
fertuten dien, mar hoe’t it úteinlik mei de Grûnwet komt???
De Fryske Rie hat ûndersteand brief ferstjoerd (noaten hjir net printe):
Aan:
- de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
mevrouw dr. G. ter Horst
Schedeldoekshaven 200
2511 EZ DEN HAAG
Postbus 20011
2500 EA DEN HAAG
- de Minister van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen,
de heer dr. R. Plasterk
Rijnstraat 50
2515 XP DEN HAAG
Postbus 16375
2500 BJ DEN HAAG
- de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Plein 2
DEN HAAG
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
Onderwerp: de toepassing van het European Charter for Regional or Minority Languages in Nederland
(hierna: het Handvest)
Leeuwarden/Beetsterzwaag, 15 september 2008
Zeer geachte Ministers en leden der Tweede Kamer,

Als Friese organisatie die al meer dan een halve eeuw als doelstelling heeft om met behulp van
internationale contacten de Friese taal en cultuur in brede zin bekendheid te geven en verder te
stimuleren en ontwikkelen, richten wij ons tot u. De Fryske Rie probeert als Sectie van de
Interfriesischer Rat e.V. (‘Ynterfryske Rie’) vooral de contacten tussen de drie Frieslanden (het
Nederlandse Westerlauwers Fryslân, en de beide Duitse Frieslanden, Nordfriislon in het noorden van
Sleeswijk-Holstein en Ostfreesland en Saterland aan de Duitse zijde van de grens met Groningen) te
intensiveren. De Fryske Rie doet dat in samenwerking met zusterorganisaties over de grens heen om
zodoende tot een beter begrip en meer vriendschap te komen tussen mensen, groepen en volken.
De provinciale overheid probeert de Fryske Rie daartoe zo goed mogelijk te stimuleren en te
faciliteren. Mede daardoor konden er in de loop der jaren talloze ontmoetingen tussen boeren, politici
(bestuurders), leerkrachten, vrouwen en jongeren worden georganiseerd. Vele gezamenlijke
congressen, excursies (bijv. boottochten naar Helgoland of langs de Friese eilanden in het
waddengebied), studiebijeenkomsten, culturele avonden werden en worden gehouden in ons Fryslân
of bij de veel minder talrijke Friezen in de genoemde Duitse gebieden. Het hanteren van symbolen als
inter-Friese postzegel, een inter-Friese vlag en inter-Friese kaarten spelen daarbij een rol. Ook
worden er boeken en kalenders uitgegeven. Daarbij wordt naar ons Fryslân gekeken als een
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voorbeeld en bron van inspiratie, want de Friezen en Friestaligen over de grens hebben het als
nationale minderheid en sprekers van een minderheidstaal in Duitsland nog veel zwaarder dan de
talrijker Friezen in Nederland. In dat verband zal ook het bevorderen van de ontwikkeling van een
inter-Friese historische kanon een belangwekkend project van onze organisatie zijn.
Een Committee of Experts (CoE) van de Raad van Europa, dat moet toezien om de naleving van het
Handvest, heeft in zijn 3de ‘monitoring cycle’ daarvan rapport uitgebracht en aanbevelingen gedaan.
Het rapport draagt een nogal kritisch karakter, omdat Nederland talrijke aangegane verplichtingen
helaas nog steeds niet is nagekomen.
Het CoE dringt er bij de Nederlandse autoriteiten (sterk) op aan om alle 48 bepalingen met betrekking
tot domeinen als rechterlijke en bestuurlijke autoriteiten, openbare diensten, media, culturele
voorzieningen en activiteiten, het economisch en sociaal leven en de grensoverschrijdende
uitwisselingen zo spoedig mogelijk toe te passen. Vooral op het gebied van het onderwijs moet nog
een grote inhaalslag worden gemaakt. Maar ook in andere domeinen valt nog veel te verbeteren.
In het rapport worden in hoofdstuk 4 (p. 26) twee belangrijke aanbevelingen gedaan:
Recommendation no. 1: ‘develop an overall and coherent policy for the teaching of and in Frisian at all
levels of education’
Recommendation no. 2: ‘introduce practical measures in order to enable the use of Frisian in central
State administration agencies located in the province of Fryslân, as well in public services directly
under the control of the State’
Het totale beeld met betrekking tot het toepassen van het Handvest is erg teleurstellend en helaas ook
niet erg hoopgevend voor de toekomst. Wij dringen er bij Kamer en kabinet op aan die adviezen zo
spoedig mogelijk na te komen en tegelijkertijd een belangrijke aanbeveling op dat terrein uit het
Rapport van de Gemengde commissie decentralisatievoorstellen provincies: Ruimte, Regie en
Rekenschap (17 maart 2008) te volgen en veel rijkstaken op het gebied van de Friese taal en cultuur
over te dragen aan de Provincie Fryslân. Dat betekent o.i. ook dat de Provincie (mede-)wet- en
regelgever moet worden op dat terrein.
Wij hopen op een zo groot mogelijke medewerking van de wetgevende en de uitvoerend macht in Den
Haag.
Hoogachtend,
namens de Fryske Rie,
(w.t.)
dr. mr. R.C. Kaastra, voorz.
(w.t.)
mevr. S. Miedema, secr.
Afschriften: Consultatief Orgaan, Gedeputeerde Staten Fryslân, Provinciale Staten Fryslân,
Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad, Omrop Fryslân, Dr. P. Hemminga

Webstek
De webstekken fan de Fryske Rie, www.fryskerie.nl, en de Ynterfryske Rie,
www.interfriesischerrat.de, wurde troch de eigen leden byhâlden. In webstek is hjoed de dei
in wichtich kommunikaasjemiddel en de Fryske Rie sil besykje it middel noch better yn te
setten.
Folder
De Fryske Rie hat sûnt 2008 in folder ta syn foldwaan dy’t ornearre is foar publisitêre doelen.
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Boatprojekt
Nei idee fan ien fan de leden stie yn 2008 regelmjittich it ûnderwerp ‘Boatprojekt De Trije
Fryslannen’ op ‘e wurklist fan de Fryske Rie. Wat bynt de Fryslannen nammentlik, dat is it
wetter. Al farrend soene ûnderweis tema’s bepraat wurde kinne, fêste presintaasjes hâlden
wurde kinne en so mooglik wat mei streekprodukten dien wurde kinne. Ien en oar op
kommersjele basis.
It idee is bepraat mei de Provinsje Fryslân en is dêr goed ûntfongen. It kaam fuortendaliks al
yn de provinsjale nota fan Ekonomy en Rekreaasje. Fierders is it bepraat mei Hofstra yn
Drachten. Dy hie der ek wol earen nei. In wurkgroep is yn 2008 út ein set mei it útwurkjen fan
de plannen.
De Fryske Rie hat in idee om in boat by de Fryslannen del farre te litten.
Kongres
Yn 2009 wurdt it trijejierliks Grut Ynterfrysk Kongres wer hâlden. Diz’ kear is de organisaasje
yn hannen fan Seksje East en de kar is fallen op havenstêd Leer. As tema fan dit yn juny te
hâlden kongres is keazen foar ‘Gezeitenwechsel’. Yn 2008 is wurke oan de tariedings fan it
kongres. Yn 2012 is it wer de bar oan Westerlauwersk Fryslân om it Grut Ynterfrysk Kongres
te organisearjen. Dan sil yn de rin fan de jierren dan it 25e kongres wurde.

4.

Organisaasje
It bestjoer fan de Fryske Rie (tagelyk seksje West fan de Ynterfryske Rie) hie yn 2008 de
neikommende gearstalling:
*
*
*

Roel Kaastra, foarsitter. Deistich Bestjoer
Saapke Miedema, sekretaris/ponghâlder. Deistich Bestjoer
Baukje Bosscha-Stapenséa, frouljusorganisaasjes KVG, Passage Fryslân en
BVPF Vrouwen van Nu
*
Siebren Dyk, Fryske Akademy
*
Sytze Hiemstra, Frysk ûnderwiis
*
Kerst Huisman, media
*
Sjoerd v.d. Schaar, LTO Noord
*
Jan Romkes van der Wal, Fryske Rie fan Tsjerken.
*
Douwe Willemsma, Feriening fan Fryske Gemeenten
*
Sit Federaasje fan Fryske Studinteferienings is fakant fan 1 jannewaris ’08 ôf
Dielnimmer oan de Rie: Jetze Dijkstra fan Aduard, benammen foar argyfwurk.
It roaster fan ôfgean sjocht der as folget út:
Foarste kear beneamd:

Giet ôf:

2005

Roel Kaastra

2012

2005

Saapke Miedema

2009

2006

Jan Romkes van der Wal

2009

2006

Sytze Hiemstra

2010

1992

Baukje Bosscha-Stapenséa

2010

1997

Sjoerd van der Schaar

2010

2003

Kerst Huisman

2011

2007

Douwe Willemsma

2011

2007

Siebren Dyk

2011
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It bestjoer fan de Fryske Rie hat yn 2008 fjouwer kear gear west, nammentlik op 14
febrewaris, 29 maaie, 11 septimber en 27 novimber.

5.

De Ynterfryske Rie
De Ynterfryske Rie is de koepel dêr't alle trije Fryske Rieden lid fan binne. Se wurde yn dat
ferbân oantsjut as de seksjes Noard, East en West.
It Deistich Bestjoer fan de Ynterfryske Rie hat yn 2008 twaris byinoar west. De gearkomsten
wiene op 26 april en 15 novimber.
Op útnoeging fan Westerlauwersk Fryslân waard de jierlikse miene gearkomste yn Ljouwert
holden. Dizze gearkomste mei alle leden en Deistich Bestjoersleden fan de Ynterfryske Rie
waard kombinearre mei de start fan it Frysk Festival. Op freedtejûn 22 augustus waard it
iepeningsfeest op it Aldehousterstsjerkhôf bywenne. De gearkomste wie sneontemiddei.
Oanslutend waard de Frysk Festival-radioútstjoering, in gearwurking tusken de Leeuwarder
Courant en Omrop Fryslân, yn Stedsskouboarch De Harmonie bywenne. Nei in treflik
jûnsmiel waard in besite brocht oan it Dichtersfestival yn de Prinsetún. De sneon wie nei
eigen ynsjoch te besteegjen. It programma fan it Frysk Festival joech kar-út by ‘t soad en de
sneins waard wer ôfreizge nei de eigen regio’s.

It Deistich Bestjoer fan de Ynterfryske Rie bestie yn 2008 út:
Saapke Miedema en Roel Kaastra (seksje West); Dieter
Baumann, foarsitter (seksje East) en Heinrich Pörschke,
ponghâlder (seksje East); Ingwer Nommensen (seksje Noard)
en Charly Rickmers (seksje Noard). Foar de gearkomste
wurdt Gerhard Cordes, foarsitter fan seksje East, ek altyd
útnoege. It sekretariaat waard fierd troch Sabine Gronewold,
Geschäftsführerin.

f.l.n.r. Sabine Gronewold
en Dieter Baumann.
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6.

Susterorganisaasjes
De seksje East wie yn 2008 sa gearstald:
* Gerhard Cordes, foarsitter
* Dieter Baumann, fise-foarsitter
* Volker Landig
* Alfred Pörschke
* Heinrich Pörschke
* Dieter Ostendorff
* Ute Mansholt
* Jardo Tapper
* Arno Ulrichs
* Wolfgang Meiners
* Arno Rademacher
Geschäftsführerin: fakatuere
De seksje Noard wie yn 2008 sa gearstald:
* Ingwer Nommensen, foarsitter
* Thede Boysen
* Nils Dahl
* Ute Fahrenburg
* Erk Hassold
* Kurt Hinrichsen
* Jörgen Jensen-Hahn
* Carly Rickmers
* Eva Waltemath
Geschäftsführerin: Petra Hansen

7.

Finânsjes
Yn 2008 is de Fryske Rie oergien fan de ING Bank nei Rabobank Leeuwarden-Noordwest
Friesland yn Ljouwert. It nije bankrekkennûmer is 1037.44.711.
In finansjeel oersjoch en de balâns fan de Fryske Rie oer 2008 is ûnder beskate betingsten
op te freegjen by de ponghâlder, Saapke Miedema, tel. 058-2670867.
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