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Ynformaasje oer de FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel 
 
 

Bestjoer 
 

Vice-foarsitter 
Geerling H. Schippers 

Trambaan 2  
9051 AA  BURGUM 
T - (0511) 46 44 23 

E - geerling.schippers@fnp.frl 
 

Skriuwer 
Iemie Soepboer 

De Wylch 14 
9255 MB  BURGUM 

T – (06) 14 23 88 34 
E - emmie.soepboer@fnp.frl 

 
Ponghâlder 

Tabe Paul Wolters 
Douweleane 5 

9062 EL OENTSJERK 
T - (06) 22 97 65 36 

E - tabepaul.wolters@fnp.frl 
 

Fakatueres 

2 

 
 
 
 

 
Leden fan de riedsfraksje en wethâlder 

 
  Fraksjefoarsitter     Fraksjeskriuwer      Riedslid 
  Piet Reitsma       Alex Nijboer        Freddy de Haan 
  Frisiastate 119      Joute van der Meerwei 17    Harmen Sytstrasingel 24 
  9062 GZ  OENTSJERK    9262 SR  SUMARREHEIDE    9251 CE  BURGUM 
  T - (06) 44 77 88 68     T - (06) 41 38 98 39      T - (06) 23 05 41 08 
  E - p.reitsma.FNP@t-diel.nl   E - a.nijboer.FNP@t-diel.nl    E - f.dehaan.FNP@t-diel.nl 
 

  Riedslid        Riedslid         Wethâlder 

  Jan Pieter van der Velde    Tjikke Krijgsman-Sikkema    Tytsy Willemsma  
  IJpeijsingel 3       Waling Dykstrastrjitte 13    P/a Gemeentehûs 
  9256 HH Ryptsjerk     9061 BL  GYTSJERK      9251 GH  BURGUM 
  T - (06) 49 93 67 07     T - (06) 22 62 74 92      T - (0511) 46 05 12 (sekretariaat) 
  E - j.vdvelde.FNP@t-diel.nl   E - t.krijgsman.FNP@t-diel.nl   E - bestuurssecretariaat@t-diel.nl 

 
 

 
 

Webstee riedsfraksje 

www.tytsjerksteradiel.fnp.frl 
 

 

Bankrekken FNP-Tytsjerksteradiel 

Rabobank Sneek-ZuidwestFriesland: NL83 RABO 0159 6648 29 

 
 

 
 

 

Einredaksje en opmaak Wrotter: Harry van Borkulo - hjvanborkulo@upcmail.nl 
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Fan de vice-foarsitter 

 

Bêste FNP-leden, 

Om daliks mar mei de doar yn 'e hûs te fallen, we hawwe te min 

minsken yn it bestjoer. Der binne no trije bestjoersleden en dat is 

neffens it karbrief krekt genôch om fierder te kinnen.  

It liket my it bêste ta om ynearsten in ledewinaksje te hâlden en 

dan te sjen oft dêr ek nije gadingmakkers by binne.  

 

Op 'e klustergearkomste fan 7 oktober yn Koarnjum, hat it haad-

bestjoer útlein hoe't men dizze aksje sjocht.  

 

De aksje sil provinsjebreed opset wurde mei folders en ynskriuwbiljetten.  

As der ien waarm foar rint dan sil der fuort trochpakt wurde moatte. Wy komme der as 

bestjoer noch op werom hoe't we de aksje yn Tytsjerksteradiel opsette sille.  

Sa, it hege wurd is derút.  

 

No hiel wat oars, as partij binne we fansels optein dat it bouwen yn De Warren net troch-

giet. "It giet net Barren yn De Warren", hat lokkich in suksesfolle aksje út de mienskip west. 

No wiene we as partij der altyd al poer op tsjin, it hat net foar neat trije kear yn ús ferkie-

zingsprogram stien dat we as partij dy bouwerij dêr net wolle. By de lêste riedsferkiezingen 

wie ús biedwurd "Lit Burgum hiel bliuwe", en sa is 't mar krekt.  

Mar it wie wol spannend yn 'e riedsgearkomste fan 4 july, hokker kant falt it op?  

De plannen waarden úteinlik mei 12 tsjin en 11 stimmen foar, fersmiten.   

 

Sels tink ik dat de gemeente in soad juridyske ellinde besparre bleaun is.  

It Fryske Gea hat dêr âlde pingo's yn eigendom mei de bestimming "natuer". Fjirtjin dagen 

foar de stimming hat de adjunkt-direkteur fan It Fryske Gea ynsprutsen by de ried en útlein 

dat de bestimming dan feitlik degradearje soe nei "stedelijk groen". Dat sadwaande tink ik 

dat It Gea it der nea by sitte litten hie.  

Der binne net sokke swiere folkshúsfêstlike arguminten yn ús gemeente dat soks te rjocht-

feardigjen falt en by de Ried fan Steat stân hâlde soe.  

 

No oars wat aardichs.  

Op freed 22 novimber hawwe we as ôfdieling ús jierlikse Biningsjûn. 

Dit kear sille we nei it Klompe- en it Fierljepmuseum yn Noardburgum om dêr de nije oan-

winsten yn it Fierljepmuseum te besjen. It is yn it Fierljepmuseum wat te krap en it is ek 

net ferwaarme, sadwaande sitte we gewoan yn 'e boppeseal fan it Klompemuseum.  

Wy binne bliid dat Marie Scherjon ree is om ús gastfrou te wêzen.  

 

Ik hoopje op in goede opkomst en dat it in noflike jûn wurdt en opnij partijbining jaan mei.  

 
Geerling Schippers (vice-foarsitter) 
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Utnûging foar de Biningsjûn 

anneks Algemiene ledegearkomste op 

freed 22 novimber 2019 fan 20:00 oere ôf yn it 
Klompe- en Fierljepmuseum 

Dr. Ypeijleane 8 , 9257 MR  NOARDBURGUM 
 

Telefoan: 0511-472336 
 

 

 

Programma 
 

1. Fan kertier foar achten ôf ynrinnen mei in kopke kofje of tee en wat lekkers der 
by.  

 

2. Acht oere, wolkom en iepenjen. 
 

3. Meidielingen. 
 

4. It beneamen fan in nije foarsitter. 

Op foardracht fan it bestjoer wurdt de ledegearkomste frege Geerling Schippers 
as foarsitter fan de ôfdieling te beneamen. 

 

Op syn minst 5 leden kinne ek in foardracht foar dizze bestjoersfakatuere opmeitsje.  

Dy foardracht moat skriftlik by it bestjoer ynlevere wurde. 
Soks kin oant en mei 15 novimber 2019 by de skriuwer. 

 

4. Utlis en rûnlieding Fierljepmuseum en Klompemuseum troch Marie Scherjon.  

 
Graach oant sjen op 22 novimber! 
It bestjoer   
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De ried 

De gearwurking en sfear yn de ried is aardich better wurden no't it beslút 

oer De Warren naam is. Dat lei dochs as in swiere tekken oer de fraksjes 

hinne. Neffens my is men no mear ûntspannen, wurdt der mear lake en is 

de fokus wer hielendal op de gemeente rjochte.  

 

Dat hâldt net yn dat men it altiten mei-inoar iens is, mar dat hoecht ek 

net. Yn in goed houlik hat ek elk in miening en oars hawwe we mei suer-

tsjes te dwaan... 

 
 

Dat bringt my op in barren dat ik yn myn njoggen jier as riedslid noch net meimakke haw, 

in trouwerij fan in riedslid! En yn dizze riedsperioade binne der ek al trije poppen berne! 

Wat ik ek noch net meimakke hie, is dat in riedslid har fraksje ferlit en as ienmansfraksje 

fierder buorket. It riedswurk bliuwt in boeiende saak yn in nije riedseal mei in oare opstel-

ling. 

 

Boargerkommisjeleden 

Fierder kinne der no de fraksje twa boargerkommisjeleden beneamd wurde.  

Mei it ôfdielingsbestjoer en de fraksje is ôfpraat dat we hjir no noch gjin kandidaten foar 

trochjouwe. Yn earste ynstânsje wie it bedoeld om ien- en twamansfraksjes te skewielen. 

Mar letter is it ek foar alle fraksjes mooglik makke. Us fraksje bestiet út 5 riedsleden en we 

kinne alle kommisjes wol beminksje. Mar foar nije kandidaten kin it in moaie opstap nei it 

riedslidmaatskip wêze. It bestjoer sil dit de kommende maitiid oppakke. 

 

It jild 

Yn de maitiids-Wrotter skreau ik oer de negative resultaten oer 2018.  

De resultaten oer 2019 sille net safolle better wurde. Troch ferskate saken, dêr't de ge-

meente eins neat oan dwaan kin, komme we ek dit jier en sa't it liket ek noch yn 2020 en 

2021, negatyf út. Omdat it Ryk 11 miljard oerhâldt en dus minder útjout, krije de gemeen-

ten ek minder jild: it saneamde "trap-op, trap-af-systeem".  

 

Yn septimber hearden we dat ús mear as njoggen ton minder taskood wurdt as dêr't we op 

rekkene hiene. De cao-ôfspraken pakke ek neidieliger út as ferwachte, dat kostet ús mear 

as trije ton ekstra. Wol krije we sa stadichoan de útjeften yn it Sosjale Domein better ûnder 

kontrôle. Mar ek dêr binne kosten lykas dy foar húshâldlike help dy't boppe de begrutting 

útkomme. Elk hat, as it tawiisd wurdt, rjocht op help foar € 17,50 de fjouwer wiken, hokker 

ynkommen of hoefolle jild men ek hat. Gefolch: folle mear oanfragen en mear as seis ton 

ekstra kosten foar de gemeente! It Ryk betinkt it, de gemeenten meie it betelje... 

 

As ik dit stikje skriuw, sitte we krekt foar de behanneling fan de begrutting oer 2020.  

Twa kear yn de min, twa kear yn de plus is de útkomst. Oars sein 2020 en 2021 yn de min 

en 2022 en 2023 yn de plus. Hooplik komt dat út en komt it Ryk net wer mei kninen út de 

hege hoed dy't jild kostje, mar stipet it Ryk de gemeenten no einlings ris yn dizze krappe 

tiid. 

 

Stipefraksje 

De fraksje is wiis mei syn stipefraksjeleden.  

Alle kearen binne hja der wer en tinke mei oer in ferskaat oan saken.  

Sa stadichoan komme der troch alderhande omstannichheden wol minder minsken.  

Dêrom doch ik in oprop oan de leden dy't it wol wat taliket om ienkear yn de moanne mei 

ús mei te tinken: "Kom ris nei de fraksjegearkomste."  

De data steane wol op ús webstee: https://tytsjerksteradiel.fnp.frl/.  

Men kin fansels ek in riedslid freegje wat it wurk krekt ynhâldt.  

Ik soe graach in pear nije gesichten sjen wolle! 

 
Piet Reitsma (fraksjefoarsitter) 

 
 
(Dizze kopij is al op 28 oktober oanlevere. Sjoch ek de bydrage fan Alex Nijboer op side 8 - HJvB) 
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Efkes harsenskrabje 
 

 
 
 

 
 

De neikommende fragen freegje om antwurden.  
Dy binne lykwols op in oar plak yn dizze Wrotter te finen. 
 

 1. Der binne lju dy't "yn trijen betelje". Hoe sa dan? 

 2. Hoe waarden húsketonnen wol neamd? 

 3. Neam de twa wurden dy't yn dizze siswize misse:  

Swiete parren en … kinne net duorje. 

 4. Hoe neame we it lûd dat hynders meitsje? 

 5. Wat is in kalkfoet? 

 6. Hoe wurde grutte beane ek wol neamd? 

 7. "Ik meitsje der in ein oan", sei âlde Gjetsje, doe biet se yn in kreakeling.  

Hoe is dy siswize te ferklearjen? 

 8. Hoe sizze we yn it Frysk "de tering naar de nering zetten? 

 9. Wat is yn ús taal "jongstleden"? 

10. Wat sizze we foar "Bij het krieken van de dag"? 

11. Hoe hjit it hout fan de spjirrebeam? 

12. "Ik reizgje mei it arbeidershynder". Wat wol dat sizze? 

13. Wat is it tsjinstelde fan in Westerener kreamheinster? 

14. Wat is it goede Fryske wurd foar "pootaardappels"? 

15. Fryslân hat trije plakken mei de namme Nes. Wat is de betsjutting fan nes"? 

16. Hoe is de namme fan de buorskip Bartlehiem ûntstien? 

17. Wat betsjut: Sinnema wie der fan 'e moarn al betiid by? 

18. Wa wie de kweker fan de Bintsje-jirpel? 

19. Wat wurdt bedoeld mei "de grutte barte"? 

20. Hokker moanne hjit ek wol rispmoanne of miggemoanne? 

  
Gerryt Jullens (lid fan de Wurkgroep Taal) 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUx6jz1q3PAhUCDxoKHXRfAY0QjRwIBw&url=http://www.kinderpleinen.nl/hersenen-en-zenuwstelsel/&psig=AFQjCNH3piH6qITMjDh_sMvEcormocMHeg&ust=1475001463011561&cad=rjt
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Ut 'e fraksje 

En dan binne jo samar twa jier mei-inoar op wei nei 2022. 
 
Nei de ferkiezingen yn 2018 siet der in soad pine by de opposysje-

partijen. Hja hiene der safolle lêst fan dat hja eins nearne oan mei 
wurkje woene of koene. 

Alle foarstellen fan it kolleezje of de koälysje waarden wat harren 
oanbelange fuortstimd. Yn de debatten waarden lange ferhalen 
hol-en om mar sjen te litten dat hja it earne net mei iens wiene. 

Hoe oars is dat no. 
 

We binne no krapoan twa jier op 'en paad en we sjogge dat de gearwurking hieltyd 
better opsocht wurd. 

De griffy hat oant no ta twa teambildingsdagen organisearre. 
De lêste waard holden op 11 oktober l.l. We wiene ta gast by Annage yn Earnewâld. 
Sa'n 20 riedsleden en it kolleezje joegen gehoar oan dizze nûging. 

 
Anna Dam iepene de moarn mei in tige nijsgjirrige útlis oer iBabs. 

Mei dit ferhaal yn 'e bûse kinne de riedsleden harren ynformaasje better fine. 
 
iBabs is in digitaal gearkomstesysteem. Dat betsjut dat riedsleden de stikken dy't hja lêze moatte of 
wêr't hja in beslút oer nimme moatte, net mear op papier krije. Alle dokuminten wurde foar de rieds-
leden yn in 'website/app' laden. De riedsleden kinne dy stikken iepenje op harren kompjûter of tablet, 

ek ûnder de gearkomsten. De stikken dy't by in bepaald punt fan de wurklist punt hearre binne dêr 
fuort oan keppele.  
 
Nei noch in bakje kofje giene we yn trije sloepen te farren troch de Alde Feanen. 

In oar ploechje dat leaver net wiet wurde woe, socht it Skûtsjemuseum op. 
Yn it museum waard Hinke Hoogland yn 'e beage holpen en koe hja in skûtsje op 
gong hâlde. Yn it roefke stie in stoel mei in namme deryn skrast. 

In moaie foto fan Piet Reitsma (yn it blau klaaid) by de stoel mei de namme Blauwe 
Piet. 

 
De boatsjefarders giene de Alde Feanen yn. Ik siet yn in boatsje mei riedsleden fan 

CU, GrienLinks, PvdA en CDA. Gelbrich Hoekstra hat in soad kennis oer de Alde 
Feanen en fertelde der ek in hiel soad oer. 
 

Nei sa'n oardel oere farren binne we weromkommen by Annage dêr't in hearlik 
brochje op ús stie te wachtsjen. Al mei al in tige slagge moarn dêr't we as ried oars 

mei-inoar praten. 
 
Nei it iten gongen we nei de Rendac yn Sumar. Hjir hiene we in wurkbesite. 

De direkteur en produksjemanager fertelden in hiel soad oer hoe't men yn dizze tiid 
mei it slachtôffal omgiet. It is foar de Rendac gjin ôffal mar grûnstof. Dat der sels in 

stofke út bargeterms makke wurdt dat brûkt wurdt om it bloed stjurje te litten, 
wisten we as ried net. 
Omdat ik oars ek noch wat op myn wurklist stean hie haw ik net mei it fabryk yn 

west. Ik wenje yn Sumar en haw alle hoeken fan dizze fabryk alris sjoen. 
Mar mei de ôfspraak dat ik nochris in ôfspraak mei de produksjemanager meitsje 

sil, haw ik de Rendac ferlitten. De oare riedsleden hawwe nei't ik heard haw, in tige 
nijsgjirrige rûnlieding troch it fabryk hân. 
 

Griffy; tige tank foar de organisaasje fan in hiele moaie dei. 
En der is in moaie stap set yn in bettere gearwurking tusken koälysje en opposysje. 
 
Alex Nijboer 
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Oplossingen fragen side 6 

 

 

 

 

 

 1. No net en dan net en nea net. 

 2. Wikselbekers. 

 3. Jonge fammen. 

 4. Wrinzgje. 

 5. In foet yn it gips. 

 6. Slofferbeane of âldewiveteannen. 

 7. In kreakeling hat in achtfoarm, dus gjin ein. 

 8. De bek nei de byt sette. 

 9. Lêstlyn. 

10. Mei it lemieren. Fan it Frânske "lumière". 

11. Fjurrenhout. 

12. Ik wie te gean. 

13. In Eastereiner deagraver.  

14. Setters. 

15. Yn it wetter foarút springende lânpunt, "noas". Yn it Frânsk "nez". 

16. Ut Betlehem, it nonnekleaster dat op dat plak stien hat (1170-1580). 

17. De sinne skynde al betiid. 

18. Master K.L. de Vries fan Sumar. Hy hie syn njoggen bern al ferneamd en 

sadwaande waard it Bintsje, nei it tûkste famke út 'e klasse fan dat jier,1910. 

19. De iisflakte. 

20. Augustus. 

 

 
 

Opposysje ferlit de riedseal 
Dan hawwe jo in goed gefoel oer de gearwurking tusken opposysje en koälysje en 

dan wurde jo wurden yn ien kear hiel oars. 
 
Op 31 oktober l.l. stie de begrutting 2020-2023 op 'e wurklist fan de ried. 

Lykas ik earder skreau stimde de opposysje hast oeral tsjin om mar tsjin te wêzen.  
 

No justerjûn kaam dêr de grutste klap noch boppe-op. 
Nei de statements fan de fraksjefoarsitters wie it Nynke Koopmans fan de Partij 
voor de Boeren dy't as lêste har statement oerbrocht. 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjUx6jz1q3PAhUCDxoKHXRfAY0QjRwIBw&url=http://www.kinderpleinen.nl/hersenen-en-zenuwstelsel/&psig=AFQjCNH3piH6qITMjDh_sMvEcormocMHeg&ust=1475001463011561&cad=rjt
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Dêrnei krige Brigitta Scheepsma fan GrienLinks it wurd. 
Hja fertelde dat de opposysje him net heard fielde en de riedseal ferlitte soe. 
Nei't se harren punt yn de ried makke hiene, binne alle leden fan de opposysje dus 

opstapt. 
 

Ferbjustere bleaune de riedsleden fan CDA, CU en FNP efter. 
It kolleezje wie der ek foarwei. "Wat bart hjir no?" 
De foarsitter hat de gearkomste tydlik foar oerlis ûnderbrutsen om te bepalen hoe 

no fierder te gean. 
 

Nei sa’n tweintich minuten is de gearkomste wer úteinset. 
Der moast in beslút komme oer de begrutting. 

 
Dat ús gemeente yn swierwaar sit kinne we rûnom hearre en sjen. 
Alle gemeenten hawwe grutte tekoarten en der sille besunigingen trochfierd wurde 

moatte. Mar as jo it as opposysje net iens binne mei in útstel, kom dan mei in al-
ternatyf en naai net út foar jo ferantwurdlikens.  

 
Wy as ried en kolleezje hawwe derfoar te soargjen dat de ponge fan ús moaie ge-
meente wer op oarder komt. En dan help fuortrinnen sûnder tsjinfoarstellen jo echt 

net. Sok gedrach bringt de gearwurking yn gefaar. 
 
Alex Nijboer 
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Doarpskontaktpersoanen 
 

De FNP-ôfdieling Tytsjerksteradiel hat foar de 17 doarpen en de oanlizzende 
buorskippen de folgjende leden ree fûn yn de funksje as doarpskontaktpersoan. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Doarp / buorskip Kontaktpersoan Tillefoan / e-post 

Aldtsjerk en Wyns Klaske Hania 

Van Sminiawei 39 

9064 KE  ALDTSJERK 

(058) 256 30 17 

 

k.hania@chello.nl 

Burgum Epke Koster 

De Poel 11 

9251 AS  BURGUM 

(0511) 46 29 75 

 

e.koster19@chello.nl 

Eastermar Wijbe Kl. Postma 

't  Hôf 5 

9261 VS  EASTERMAR 

(0512) 47 16 15 

 

w.postma20@chello.nl 

Garyp, Earnewâld en Sumar Piet J. Herrema 

Lânsbuorren 5 

9262 VA  SUMAR 

(0511) 46 13 58 

 

aherrema5@gmail.com 

Gytsjerk Gerryt G. Jullens 

Frisiusstrjitte 9 

9061 BH  GYTSJERK 

(058) 256 16 24 

 

gerryt.jullens@fnp.frl 

Hurdegaryp en Tytsjerk Wytske Baars-Stienstra 

Koaikamp 52 

9254 EM  HURDEGARYP 

(0511) 47 53 47 

 

wytske.baars@fnp.frl 

Noardburgum en  

Feanwâldsterwâl 

 

Wouter de Vries 

Veldmansweg 26 

9257 VS  NOARDBURGUM 

(06) 20 10 18 44 

 

kubel181@xs4all.nl 

Jistrum Cees Wiersma 

Tillewei 26 

9258 GP  JISTRUM 

(0512) 47 17 75 

Oentsjerk en Mûnein Piet Reitsma 

Frisiastate 119 

9062 GZ  OENTSJERK 

(058) 256 10 73 

 

p.reitsma.FNP@t-diel.nl 

Ryptsjerk Rienk E. van Gorkum 

De Opslach 42 

9256 HE  RYPTSJERK 

(0511) 43 19 57 

 

rian.gorkum@hetnet.nl 
 


