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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.

Maaie 2010: ôfskienimmende boargemaster Frank Botter ropt de gasten foar it trijejierlikse
Friesendroapen it wolkom ta.
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1.

Ynlieding

Yn 2010 waard wurke neffens de produktplannen fan de Fryske Rie foar 2000-2012 mei
byhearrende begrutting, dy‟t ein 2007 yntsjinne waard by it Kolleezje fan Deputearre Steaten
fan Fryslân.
Yn Ynterfrysk ferbân waard ôfpraat om de kontakten mei de jongerein te befoarderjen. In
ôffaller wie dan ek dat nei tal fan ynspannings yn de simmer fan 2010 in fernijde opset fan it
Ynterfryske jongereinkamp op „e nij net trochgean koe. Lykwols wie de Fryske
fertsjintwurdiging fan de jongerein mei it trijjierlikse Friesendroapen op Hilgelân poerbêst. It
entûsjaste dielnimmen oan de dûnswurkwinkel troch de twa jongereingroepen fan
dûnsskoalle Enequist út Boazum foel goed op yn de positive sin en har optredens wiene in
boppeslach. Fierders koe de Fryske Rie in moaie fertsjintwurdiging fan it FYK op de reis
ferwolkomje. It FYK stie op Hilgelân noed foar de Fryske fertsjintwurdiging oan de
sportwurkwinkel.
It nije jier wurdt wer wurke oan de doelen út it karbrief sa as neamd op de foarige side.
Njonken de reguliere útwiksels sil 2011 yn it teken stean fan it tarieden fan it Ynterfrysk
Kongres yn 2012 yn Fryslân. De wurkgroep sil dêrby benammen ek each ha foar
programma-ûnderdielen dy‟t geskikt binne foar dielname troch jongerein.
Ut namme fan de Fryske Rie,
Saapke Miedema
Ljouwert, 12 febrewaris 2010

Saapke Miedema
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2.

Blurb? Gjin blurb

Ik lies koartlyn yn De Moanne fan jannewaris 2011 it stikje fan Sjoerd Bottema: Blurbs. Ik
moat tajaan dat ik dat (Ingelske) wurd net begriep: alhoewol‟t it al yn 1950 troch Simon
Vinkenoog brûkt waard foar syn tydskrift Blurb. It sil ek wol komme troch myn minne Ingelsk.
Drs. Terlaak Poot hat it my fan 1954 ôf net bybrocht, op it Christelijk Lyceum yn Snits. Dat
skeat my yn gedachten by de opset fan dit stikje yn it jierferslach 2010 fan de Fryske Rie.
Mar..... de ynhâld fan dit jierferslach is bepaald troch de bestjoersleden fan de stifting en
harren wurkgroepleden. En fansels troch de dielnimmers oan ús aktiviteiten. En it byinoar
swyljen, it dwaan fan de kar en it meitsjen fan in lêsber ferslach, mei moaie yllustraasjes, is
wer op treflike wize bard troch ús sekretaris, Saapke Miedema. Dat in oanbefelling mei
adjektiven en harren superlativen liket my net nedich. Goede waar priizget himsels. Dus gjin
flaptekst en alhiel gjin blurb,
Koartsein, hjir folget myn Foaropwurd fan de foarsitter // wurd foarôf /koart ynliedend wurd /
prolooch /ynlieding.
Us Fryske Rie hat it yn 2010 drok hân mei in tal moaie dingen en ek wat mindere. Ien
bestjoerslid ha wy gean litten, nei 18 jier! Mar net dan nei‟t der in goede opfolger kommen is.
En net as nei in tige slagge Frouljusmoeting dy‟t hja op tou setten hat, mei har meiwurkers.
Dat wie yn Warkum en omkriten. Minder slagge is de sit foar de Federaasje fan Fryske
Studinteferienings, dy‟t al in tal jierren net beset is. Dêr is benammen it probleem de
frekwinte wikseling fan bestjoeren en it ferplichtsjende tempo fan studearjen. Bettere, goede,
kontakten binne der lykwols mei de jongereinferiening FYK. Lokkich wurdt yn 2011 wol wer
in jongere yn ús bestjoer beneamd, de tasizzing oer en wer is der.
Njonken de frouljusmoeting moat fansels neamd wurde de 50ste boeremoeting yn Ljouwert. It
hat neffens organisaasjewurkgroep, dielnimmers en Fryske Rie in tige slagge barren west,
mei as hichtepunt de ûntfangst op it provinsjehûs, mei goede taspraken. En mei in foto yn it
Deiblêd tusken de Hartman-komkommers. De âldens fan de dielnimmers is lykwols yn de rin
fan de jierren wol wat heger wurden. Lokkich is der no ek in lytse tradysje ûntstien fan jonge
agrariërs (rûchwei 16 -18 jier) út Noard- en Westerl.-Fryslân dy‟t elkoarren moetsje.
Ta gelegenheid fan de 50ste boeremoeting hat de Fryske Rie in magazine útjûn. Dêr wurdt
de skiednis fan de boeremoetings yn beskreaun. Dy moetings binne mear as in gewoane
útwikseling fan minsken. It giet hjir om moetings fan minsken dy‟t deselde eftergrûn hawwe,
wat harren wurksumens en Frysk wêzen oanbelanget, mar ek kwa profesjonele problemen
en útdagingen. En as gefolch fan dy ferbûnens ûntstienen alle aktiviteiten op it mêd fan
útwikseling fan ideeën, taal en kultuer. Kontakten tusken de regio‟s wurde tsjintwurdich yn
Europa sjoen as tige wichtich foar de kohesy. It magazine hat in lange oanrin hân troch
alderhande tûkelteammen: it ta stân kommen wie moedsum. Mar it resultaat is in nijsgjirrich
tiidsdokumint, benammen troch de DVD mei ynterviews yn de eigen Fryske streektalen.
It besykjen om middelbere skoalbern en jonge studinten by elkoar te krijen, (Friesisches
Forum, mei stipe fan de Fryske Rie) wol noch net rjocht, krekt as in moeting foar
ûnderwiisjouwers. De ferskillende fakânsjetiden en it drokke ûnderwiislibben spylje dêr in
muoisume rol.
De bestjoerdersmoeting yn East-Fryslân hat de dielnimmers goed foldien. It is in
goed ding oer de grinzen fan jins eigen gemeente en provinsje hinne te sjen. En
te ûnderfinen hoe‟t men by ús “buorlju” de (selde) problemen oppakt. Blonde
Astrid is trouwens nijsgjirrich....
Faaks geane wy yn koarten noch nei Rome ta, mar dat wachtet op Boalserter
opfolgingssaken. Yn 2012 of dêromtrint?
5

En ja, oan de ein fan dit ferhaal de klimaks: it Hilgelân. It moaiste wie it grutte entûsjasme fan
de jongerein-dûnsgroepen fan Enequist: fan de jonge dielnimmers sels, mei profesjonele
kwaliteit, mar ek by it publyk. Ek Grytsje Kingma en Rob du Jardin hawwe op tal fan
manieren bydroegen oan de gesellige sfear fan dit kulturele moetingsbarren. En, en dêr wol
ik mei beslute, it wie allegearre perfekt organisearre troch ús beide froulju: Saapke en
Froukje. Wy binne in lytse frijwilligersorganisaasje en as men neigiet wat dy allegearre op ‟e
hispel set: “sjapo”!
Skreaun yn Ald Beets op in rûzige freedtejûn yn
febrewaris, troch Roel Kaastra, foarsitter.
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3.

Produktferslach

De Ynterfryske Rie beskikt oer in aktiviteite-aginda, dy't yn „e regel jierren yn „t foar fêststeld
wurdt. Der binne tradisjoneel trije soarten reguliere aktiviteiten:
 It Ynterfrysk Kongres, dat fan 1925 ôf plakfynt en sûnt de jierren fyftich om „e trije jier
holden wurdt, ôfwikseljend yn de Fryslannen. Yn 2012 is it Ynterfrysk Kongres yn
Fryslân. In wurkgroep is al dwaande mei de tariedings.
 It Friesen-droapen (earder de 'Sternfahrt der Friesen') op Hilgelân, in kultureel evenemint
om „e trije jier mei artysten út alle Fryslannen. Dat barren fan Noard-, East- en
Westerlauwerske Friezen is en wurdt holden foar in breed publyk, út de trije Fryslannen.
Yn 2010 wie it wer safier. Sjoch fierderop in ferslach. It earstfolgjende Friesen-droapen is
yn 2013.
 De reguliere útwiksels; moetings fan de beropsgroepen dy‟t yn de Fryske Rie
fertsjintwurdige binne, ôfwikseljend yn ien fan de trije Fryslannen.

Moetings 2010
50e Boeremoeting
It inisjatyf fan Marten Minnema, Tobias Goemann (†) en Carsten
Boysen (†) fan 1959 is troch oaren trochset en no, yn 2010, is de
boeremoeting foar de fyftichste kear. Twa kear is it oerslein, nei in
fergees besykjen om it yn maaie te hâlden. De dielnimmers binne foar it
grutste part bouboeren, dus is febrewaris de bêste tiid foar in moeting.
It boerelibben is yn dy heale ieu folslein feroare. De dielnimmers oan de
moetings hawwe dat sels belibbe, of better: hja hawwe dêr sels de hân
yn hân. It koe fansels ek net oars, as men yn Amearika meganisearre wie, moast dat yn de
Fryslannen ek. Mei as gefolch op ‟e nij in útstream fan boere-arbeiders en de opkomst fan de
leanbedriuwen, mei‟t de buorkerijen fakentiids ienmans waarden. En letter it ferdwinen fan in
protte fan dyselde leanbedriuwen en ek fan de boerebedriuwen, troch de tsjintwurdige
skaalfergrutting.
De posysje fan de boeren is troch boppeneamde ûntjouwing totaal feroare, de boer is wat
oansjen oanbelanget in minderheid wurden yn de maatskippij. Hy moat him tsjintwurdich
ferdigenje tsjin de boargers oer, wat de ferhâlding tusken produksje fan iten en
útgongsmateriaal foar alderhanne yndustriële tapassings oan de iene kant oanbelanget, en
de belêsting fan it miljeu oan de oare kant. Dat it belang fan de lânbou op nasjonaal nivo
noch wol ynsjoen wurdt, koe men de ôfrûne twa jier yn Nederlân sjen: spanningen tusken de
ministearjes van lânbou en fan folkssûnens, wêr‟t it earste by de Q-koarts mei in
Pyrrusoerwinning oan de langste ein luts (oan desimber 2009 ta): de geiten bleauwen yn
libben, minsken waarden siik of wei.
Mar hawar, sa as út de ynterviews bliken docht: de boer past him oan. En de moetings
hawwe der behoarlik oan bydroegen dat nije ûntjouwings yn alle Fryslannen makliker en
foaral hurder gongen.
De grinzen binne no iepen, de paspoarte- en oare kontrôles tusken West(erlauwersk)Fryslân en de beide oare Fryslannen binne fuort. De iere Europeeske gedachte, sa as dy
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ûnder wurden brocht is yn it Frysk manifest (1955) en werhelle yn de Ynterfryske ferklearring
(2006)1 binne wy aardich mei op de goede wei, net allinnich mei de boeremoetings, mar ek
troch oare aktiviteiten fan de Ynterfryske Rie.
Troch it moderne agrarysk ûnderwiis en de konsintraasje fan proefbuorkerijen en fansels
troch de PC kin men tsjintwurdich folle flugger en mei mear kennis fan saken nije
ûntjouwings tapasse. Dat is fan belang om foaroan stean bliuwe te kinnen by de agraryske
produksje yn in frije wrâldmerk mei hast oeral legere leanen en fertsjinsten as by ús.
Utwikseling fan ideeën bliuwt dêrby fan belang. En as dat bart tusken boeren dy‟t as Friezen
wat mei-inoar hawwe, giet dat makliker, sa docht ek bliken út dit magazine. It is dêrom oan
de iene kant spitich dat de leeftydsopbou fan de dielnimmers in te lytse sprieding hat. Yn
Nederlân neamt men dat fergrizing, yn Dútslân demografyske feroarings. Mar oan de oare
kant is der ek takomst: learlingen fan Fryske lânbouskoallen hawwe al twa kear in moeting
hân. De opjefte is no om dy jonge minsken fêst te hâlden. Hja kinne ûndertusken bêst nei
Antwerpen ta, sa as Minnema fertelt, mar oer in jier of wat soene se wer by elkoar komme
moatte: bygelyks in soarte fan reunymoeting fan ferskillende kohorten. Foar de takomst fan
de boeremoetings is it wurd fan de Amerikaanske futurolooch Hermann Kahn (1922 - 1983)
fan tapassing: „Aus der Vergangenheit kann jeder lernen. Heute kommt es darauf an, aus
der Zukunft zu lernen.“ (Sjoch foarút!)
Ik tankje al dy minsken, lid fan ien fan de trije seksjes fan de Ynterfryske Rie of fan in
wurkgroep, dy‟t mei elkoar 50 kear de boeremoetings organisearre hawwe. Ik tankje ek de
kantoarhâlders fan de Ynterfryske Rie foar harren help. Sûnder de wurdearre finansjele stipe
fan bedriuwen en oerheden soenen de moetings der net west hawwe. En ik sprek myn tank
út oan alle meiwurkers fan dit magazine. Alle meiwurkers oan dit magazine en yn it bysûnder
ek de Frasche Rädj: it resultaat fan jimme wurk en freonlike help haw ik mei tank
oannommen!
Ald Beets, desimber 2009.
Dr. mr. Roel Kaastra,
foarsitter Ynterfryske Rie.
It ferslach fan de 50e boeremoeting yn Fryslân
Woansdei 3 febrewaris
Likernôch 17.00 oere mocht de wurkgroepfoarsitter Sjoerd van der Schaar 20 Noardfriezen,
15 Eastfriezen en 36 Westfriezen it wolkom taroppe yn kafee-restaurant De Molen yn
Froubuorren.
Yn syn wolkomstwurd refearre de foarsitter oan it feit dat dit de 50e moeting wurde soe.
Sadwaande soe de moeting yn it teken stean fan werom- en foarútsjen. Van der Schaar
naam it foarlizzende programma mei de oanwêzigen troch. Sa stiene der besiten oan
foarútstribjende en moderne bedriuwen yn de agraryske sfearen op steapel, mar ek in besite
oan in museum.
Doe krige dr. mr. Roel Kaastra, foarsitter fan de Fryske en de Ynterfryske Rie it wurd. Nei de
lokwinsken gie er yn op it bysûndere karakter fan dit jubileum en hold er in ynteressante
lêzing oer it ekonomyske, sosjale en kulturele belang fan de agraryske sektor yn dizze
omkriten en Europa.
Nei inkelde húshâldlike meidielings giene de gasten mei de gastjouwers nei hûs.

1

Sjoch www.fryskerie.nl of www.interfriesischerrat.de
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Tongersdei 4 febrewaris
Goed tsien oere wie elk oanwêzich op it provinsjehûs, foar in tal jierren
tydlik ûnderbrocht yn in gebou oan de Snitsertrekwei yn Ljouwert. Yn
de binnenstêd fan de haadstêd wurdt nammentlik hurd wurke oan in nij
provinsjehûs op de besteande lokaasje oan de Twibaksmerk.
Yn de gearkomsteromte fan Provinsjale Steaten waarden we ûntfongen
troch deputearre mefr. mr. drs. Jannewietske de Vries. Yn har
ynlieding beklamme sy it kulturele belang fan soksoarte ynternasjonale
moetings. Eat, dat troch Deputearre Steaten yn de Provinsje Fryslân
stipe wurdt. Dêrnei krige sy fan Roel Kaastra it earste eksimplaar
ynklusyf dvd fan it jubileummagazine. De byienkomst waard besletten
mei troch de Provinsje Fryslân oanbean middeisiten op it Provinsjehûs.
Middeis brocht it selskip in besite oan de Wiidpleats yn Earnewâld De pleats jout ûnderdak
oan it Frysk Lânbou Museum en eksposysjes. Nei ôfrin yn it restaurant kamen oanwêzigen
ûnder it geniet fan in hapke en sûpke oer eartiids te praat. It wie hiel gesellich. Der kaam har
fan alles en noch wat wer yn „t sin, ek sterke ferhalen.
Freed 5 febrewaris
Moarns brochten de boeren in besite oan glês-grientebedriuw A.C. Hartman B.V. yn
Seisbierrum. In hiel grut glês-grientebedriuw, dat op it mêd fan keatling-yntegraasje in
foarrinder is. Hartman wurket al jierren gear mei it grutte supermerkbedriuw Albert Heijn. Mei
dat concern wurde strategyen útwurke foar assortimint, produktfernijings en ferpakkings. De
sosjale en ekonomyske belutsenens yn dizze regio makket dat dit bedriuw íén fan de
topûndernimmings yn Noard-West Fryslân is. Nei in rûnlieding troch de kassen mei û.o.
biologyske syktebestriding fan it gewaaks en de ferpakkingshal fertelde Jeroen Hartman oer
it wol en wee fan it bedriuw dat yn de sechstiger jierren troch heit Hartman, ôfkomstich út it
Westland, oprjochte waard.
It middeisiten wie yn doarpshûs „de Spil‟ yn Mullum. Oanslutend fertelden Hiske en Klaas
Tigchelaar mei help fan in PowerPoint-presintaasje oer har feredelingsbedriuw yn de
yntinsive greidbuorkerij. It bedriuw waard oprjochte yn de tritiger jierren troch pake Klaas.
Utwreide en modernisearre troch soan Sybren en skoandochter Yfke Tigchelaar mei
nijmoadrige stâlen en
no ek mei in fêstiging
yn East-Dútslân.
Hiske, skoandochter
fan Sybren en Yfke,
hold in boeiende
ynlieding oer it bedriuw
dat yn Nederlân laat
wurdt troch Klaas en
Hiske en yn
Pappendorf troch har
sweager Marten-Sipke
en syn frou Dominique.
Bystien troch heit en
mem Sybren en Yfke
Tigchelaar. (neiskrift
redaksje: Sybren
Tigchelaar ferstoar 5
july 2010, 64 jier).
It lêste part fan de
middei wie frij. Wa‟t dat
woe, koe op eigen gelegenheid in besite bringe oan de stêd Harns of op ekskurzje nei it
9

Planetarium yn Frjentsjer. It grutste part fan de groep hat foar dy opsje keazen en in
rûnlieding hân troch ús eigen Froukje de Jong.
Jûns wie der in feestjûn mei in kâld en waarm buffet. De muzyk op de feestjûn waard
oanbean troch fjouwer famyljes. Foarsitter Van der Schaar betanke in elk foar syn of har
ynbring. Yn it bysûnder de oare leden fan de wurkgroep en Saapke Miedema fan de Rie dy‟t
holpen hie mei de organisaasje.
Yn 2011 is de moeting wer yn Noard-Fryslân.
De moeting waard mei mooglik troch de Provinsje Fryslân, de P.W. Janssen‟s Friesche
Stichting*, Sonnema Berenburg, de Fryske Rie en de Ynterfryske Rie.
Sjoerd van der Schaar
*De P.W. Janssen's Friesche Stichting is in 1903 opgericht door de heer Peter Wilhelm Janssen, Geboren op het Duitse
waddeneiland Wangeroog en ouddirecteur van de Deli-Maatschappij. Bij de oprichting van de stichting bracht de
heer Janssen al zijn bezittingen in Friesland in. Deze bezittingen bestonden uit voor de landbouw ontgonnen percelen
land en boerenwoningen.
Het was Janssens bedoeling werkloze, vaak ongeschoolde, arbeiders een nieuw bestaan als boer te laten opbouwen,
waardoor ze in hun eigen onderhoud konden voorzien en niet van bedeling afhankelijk waren. De revenuen van zijn
stichting werden en worden besteed aan sociaal-cultureel werk in Friesland en in de woonplaats van P.W. Janssen, in
Amsterdam.
De P.W. Janssen's Friesche Stichting verpacht nog altijd landerijen in Frieslands zuidoosthoek en steunt nog altijd de
sociaal-culturele sector.

Moeting jonge agrariërs
Fan moandei 29 maart o/m 1 april waard de 3e moeting foar jonge agrariërs hâlden. In
gearwurkingsprojekt fan de Friesenrat Nord, de Landwirtschaftsschule yn Bredtsted, de Fryske
Rie en AOC Friesland. By de Lânbouskoalle en AOC Friesland binne nije kontaktpersoanen,
resp. Jürgen Hansen en Gerrit Jouke Elsinga. De gearwurking is poerbêst.
Ut Fryslân reizgen 26 studinten fan AOC Friesland en trije begelieders ôf nei de
Landwirdtschaftsschule yn Bredtsted. De begelieders wiene Gerrit Jouke Elsinga en Angela
van Eijden út namme fan AOC Friesland en Sjoerd van der Schaar út namme fan de Fryske
Rie. Sjoerd van der Schaar joech yn ‟t foar op AOC Friesland in gastles oer de Fryske Rie en
de boeremoetings.
Yn Noard-Fryslân naam in grutte groep mar leafst besteande út 42 studinten plus begelieding
diel oan it programma. De studinten waarden diz‟ kear by gastgesinnen ûnderbrocht. Dêr
seagen se earst wat tsjinoan, mar it foldie goed. It soarge foar bettere ûnderlinge kontakten en
sa koe men wat wiidweidiger efter de skermen sjen fan de bedriuwen fan de gastgesinnen.
Yn de hjerst wie de ynformaasje oer de moeting mei Gerhard Cordes fan Ostfriesland
útwiksele, mar ek diz‟ kear koe East-Fryslân net in bydrage oan de moeting leverje.
Hjirûnder it programma en in pear ferslaggen fan guon programma-ûnderdielen.
It programma
Moandei 29 maart
Moarns betiid
Ofreizjgen út Ljouwert wei
Healwei de middei
Untfangst / wolkom;
Ynlieding oer it programma, it skoallesysteem en de lânbou yn Dútslân, Schleswig-Holstein en
Noard-Fryslân;
Ferdieling oer de gastgesinnen;
Jûnsprogramma nei eigen ynsjoch te besteegjen.
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Tiisdei 30 maart
Moarns
Ofreizgjen nei slachterij Danish Crown yn Horsens/Denemarken
Middeisiten;
Besite oan in ferwurkingsbedriuw, bgl. Nordmilch yn Nordhackstedt;
Mienskiplik jûnsprogramma
Woansdei 31 maart
Dizze dei wie de groep yn twaen opdield. De ferskate groepen bringe besiten oan û.o. ferskate
lânboubedriuwen, in biogasynstallaasje, bedriuwen op it mêd fan sinne-enerzjy, wynenerzjy,
lânhannel, de Hamburger Hallig, ensfh.
Tongersdei 1 april
Moarns
Mienskiplik ôfskied yn Bredstedt en ôfreizgjen
Oanslutend: op nei hûs.

FERSLAGGEN
Dinsdag 30 maart
Verslag bezoek aan Danish Crown’ slachterij in het Deense Horsens
Toen we aankwamen bij de slachterij moesten we eerst wachten tot de andere groep de
fabriek uit was. Want de beveiliging deed moeilijk. Toen we door de andere groep bijgepraat
waren over de fabriek en de koude lunch mochten we naar binnen. Binnen kregen we een
korte intro over de rondleiding die zou komen en werd de lunch opgediend. Van te voren
hadden we verwacht dat we veel vlees zouden krijgen natuurlijk maar dat viel tegen, 3 kleine
gehaktballetjes en wat aardappelsalade en roggebrood.Toen we het eten op hadden gingen
we door fabriek heen. Er liep een grote gang door de fabriek heen waar we alle onderdelen
van de slacht konden bekijken. We begonnen bij de invoer van de varkens. De varkens zijn
nooit langer onderweg dan 3 uur voordat ze in de fabriek komen. Eenmaal aangekomen
moeten de dieren in groepen van 7 a 8 dieren 1 tot 2 uur wachten zodat ze tot rust komen.
Want als de varkens stress hebben heeft dit effect op het vlees, de kwaliteit gaat achteruit
door een stresshormoon. Als de varkens zijn bijgekomen gaan ze door de co2 tunnel waar ze
bewusteloos worden. Dan kommen ze aan de rails te hangen en wordt hun bloed eruit
gezogen, dit moet snel gebeuren want anders ontwaken de varkens weer. Vervolgens worden
de dieren onthaard, wordt het karkas gekeurd op hoeveelheid vlees en vet en nog heel veel
andere dingen door een ultrasone golf. En op deze criteria wordt de boer betaald voor zijn
dieren.Daarna gaan ze door een oven met carwash borstels om de laatste haartjes en andere
verontreinigingen te verwijderen. Dit was de “smerige” slachtlijn. Dan gaan ze naar de schone
slachtlijn. Daar wordt het varken in 2 helften gesneden en gaat de kop eraf, die gaan naar
Nederland, en de ingewanden worden eruit gehaald. Dan wordt het vlees gekeurd door de
veterinaire dienst of het wel geschikt is voor de mensen om te eten. Dan komt het in karkas in
het koelhuis waar het af moet koelen tot 5 graden. Dit duurt 16 uur. Na het afkoelen worden de
2 helften elk in 3 handzame stukken gesneden. Deze stukken worden ontbeent en worden
klaar gemaakt voor transport. Dit gaat in dozen, in plastic bakken of op de kerstboom.
Wanneer het in bakken of op de kerstboom gaat wordt het in een andere slachterij verder
verwerkt. Maar alles wat in dozen gaat komt direct in de winkel te liggen. Toen de rondleiding
voorbij was hebben we nog even nagepraat onder het genot van een bakje. En op de
terugweg zijn we nog langs de Mac geweest!
Bedrijfsbezoek Mathiessen en Hansen te Hojer
Dit bedrijf molk 500 koeien met 5 melkrobots en een melkstal, zij aan zij het aantal is
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onbekend gebleven.Als je het bedrijf kwam oprijden was het een zeer goed uitstralend bedrijf,
maar als je achter kwam was wel te zien dat ze makkelijk zijn, het was achter wat minder
netjes.Bij de bedrijfspresentatie was er een enorme koude wind, dus heb ik niet alles
meegekregen aan informatie.Het jongvee voor afkalven liep in een potstal en zag er prima uit.
De boer vond, de bij het afscheid gekregen Sonnema, lekker.
Woensdag gehaktdag
De woensdag begon als volgt. We gingen „s morgens verzamelen op de school van de
Duitsers. Hier weg gingen we met de bus naar een akkerbouwbedrijf die ook varkens hield. Dit
was best wel saai, misschien kwam dat ook wel doordat dit vrij slecht te verstaan was. Na dit
te hebben afgerond door Hessel Jan d.m.v. de welbekende fles berenburg met attributen te
overhandigen. Gingen we op weg naar een mestvergisting installatie, de kleden van de
installatie waren roze, dit is niet gebruikelijk. Verder had het bedrijf akkerbouw en het erf was
zeer netjes. De vergister draaide met een 12 cilinder Caterpillar motor. Na dit avontuur zijn we
naar een schapenhouderij geweest, hierbij zat een slachterij en een winkel. Het bedrijf
beheerde met deze schapen zo‟n 5.000 km zeedijk. Voor de slachterij kochten ze van over de
gehele noord Friese kust schapen aan. Verder maakten ze niet alle producten zelf die in de
winkel verkocht werden, er werd ook veel aangekocht. Bij de slachterij werkten 6 mensen.
Toen we hier uitgespeeld waren zijn we met de bus door de polder gereden richting het fiets
afhaal punt. Tijdens deze reis heeft de buschauffeur ons veel verteld over de omgeving.
Waaronder het bijzonder verschijnsel dat alle daken in die polder groen waren. Dit kwam
namelijk omdat de architect die de polder aangelegd had dit zo gewild had, en hier wordt nog
steeds naar gebouwd.
De hel van 31 maart 2010.
Op de fiets. Iedereen mocht nu een fiets uitzoeken bij een of andere fiets verhuur. Hiermee
konden we naar een klein soort eilandje in de middel of no where. Dit was een zeer zware
fietstocht van wel 8 kilometer heen en 8 weer terug. Doordat de (kinder)fietsen niet al te
nieuw waren en we sterke tegenwind hadden, kwamen we uitgeput en hongerig aan.
Vervolgens moesten we op de andere groep wachten. Toen dezen gearriveerd waren kregen
we een warme maaltijd, met twee ballen een varkensgehaktbal en een lammer gehaktbal, de
eerste viel echter beter in de smaak bij de meesten. De terug ging ons wel voorspoedig af met
een stevige wind mee. Na terugkomst gingen we weer in de bus naar een man die vertelde
over de historie en het ontstaan van het landschap. Wij vonden het beklimmen van een hoge
zendtoren natuurlijk veel spannender en weten dus niet echt goed wat er verteld is.
De laatste rondleiding was bij een leerling thuis, deze hadden een bedrijf met 110 melkkoeien.
Met jongvee. Ze hadden plannen om te groeien tot 200 koeien. Hiervoor hadden ze een 24
stand draaimelkstal gebouwd. De koeien ging op dit bedrijf 2 lactatie‟s mee.
Ook hadden ze op het bedrijf 80 stuks meststieren.
Dit is vrij gebruikelijk om te doen in Duitsland.
De avond. In de avond gingen we met ons allen naar de Brauhaus, om hier gezellig een pilsje
te drinken. Dit was een groot succes, en de rest spreekt voor zich. Welterusten.

Verslag van excursie van donderdag 1 april
‘s Morgens moesten we om 8 uur op school zijn te Bredstedt. De avond hiervoor zijn we op
stap geweest in het Brauhaus van Hüsem het was zeer gezellig en voor sommige ook heel
laat deze ochtend voelden velen zich niet heel lekker. De mensen kwam rustig de klas binnen
lopen en de meeste ook te laat. Toen begon een man met een lang (en „dreech‟) verhaal over
de historie over Noord-Friesland. Het ging over het ontstaan en hoe het was in die tijd. De
leerlingen van die school hadden allemaal een poster van hun bedrijf gemaakt die wij moesten
beoordelen op kwaliteit. Daarna gingen richting een melkveebedrijf Hattstedt. Daar molken ze
± 250 koeien, en verwerkten meteen alle melk zelf. Daardoor was er een hoge hygiëne
vereist. We mochten daar in de fabriek kijken hoe ze daar kaas maakten.
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We moesten hier voor een speciaal pakje aan (asbest overal). We mochten op de dag zelf
niet met koeien in aanraking zijn geweest voor de hygiëne.

Er werd gemolken met 3 mensen om de hygiëne mogelijk te melken, 1 voor het schoon
maken, 1 voor onderhangen, 1 om alles schoon te houden. De hygiëne was zo belangrijk om
de ziektes bij het pasturen van de melk weg te houden. In de fabriek werd de melk
opgewarmd, en daarna werd het in 3 speciale vaten opgevangen. Daarna werd het verwerkt
tot kaas maar daar mochten we niet kijken omdat het te gevaarlijk was het bederf van de kaas.
Na dit bezoek mochten we voor ons zelf over het bedrijf lopen en alles bekijken.

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 Spikereach. De
bedoeling wie om de âlde tradysje
fan ynter-Fryske 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 sette
yn „e hjerst fan 2009 út ein mei
plannen om yn 2010 nochris te
besykjen in jongereinmoeting op
poaten te setten.
De organisaasje bestiet bestie út
Arno Ulrichs, Anouk Doornbos en
Helen Christiansen. Se hiene wat
tûkelteammen mei it fêststellen fan
de âldens fan de dielnimmers, mar
binne dêrút kommen en kamen mei
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in programma dat him yn it Eastfryske Sealterlân ôfspylje soe. Mei folders, publisiteit op
Facebook en foarljochting op skoalle setten se alles op alles om dielnimmers te winnen.
Spitigernôch wiene it der net genôch en de moeting moast op „e nij ôfblaasd wurde.

Frouljusmoeting 15-18 septimber 2010
Op woansdeitemiddei koene ús gasten wolkom hjitten wurde op it gemeentehûs fan de
gemeente Nijefurd yn Warkum. Ut East-Fryslân kamen 12 froulju en út Noard-Fryslân 7 froulju.
Spitigernôch foel ien fan de froulju yn „e trein en moast opnommen wurde yn it sikehûs yn
Dokkum. Se is dêr oan har bilbonke operearre en koe nei in wike wer nei hûs yn Niebüll.
De ûntfangst wie alderhertlikst troch loko-boargemaster S.IJ. Eilling. De gastfroulju wiene ek
oanwêzich, foar harren wie it spannend: wa komt by my útfanhûs? Foar elts wie in sliepplak en
de oare moarns seagen wy inoar wer by it Jopie Huisman Museum. Dat is wijd oan it wurk en
it libben fan de Fryske autodidakte masterskilder Jopie Huisman. Wy beseagen it realistyske
wurk en koene kennis nimme fan de útdroegen filesofy fan „e keunstner, sa as syn leafde foar
de natuer.
By it nije wensoarchsintrum „‟Nij Mariënacker” krigen wy in nijsgjirrige rûnlieding. Yn
jannewaris 2007 iepene Soarchgroep Tellens it hjoeddeistige, folslein fernijde gebou tichteby it
sintrum fan de stêd Warkum. It gebou is foarsjoen fan nijmoadrichheden dy‟t soargje foar
komfort, feiligens en gemak. Sa is der bygelyks in nachtrûteferljochting. Wannear‟t de
bewenners nachts fan ‟t bêd ôf gean, giet de ferljochting yn „e sliepkeamer, hal en dûs
automatysk oan. De bewenners fan Nij Mariënacker steane sintraal. Sij krije alle oandacht en
alle soarchfunksjes binne oanwêzich. De bewenners fan de senioare soarchwenten De Hosta
brûke de fasiliteiten ek.
Nei it waarme miel, dat tige smakke, gie de reis middeis nei Hylpen. Foar in ynformative
stedskuier en in besite oan it reedridersmuseum. De oare deis soe fan Makkum nei Allingawier
mei de pream fearn wurde, mar troch it minne waar koe dat net trochgean. It selskip gie dy
kant lykwols wol út, mar mei auto‟s. Yn de buorkerij „De Izeren Ko‟ krige de groep útlis oer de
ûlebuorden en waard in film oer it ûntstean fan de ierde besjoen. Oanslutend op nei Makkum
foar de kofjetafel yn „e Vigilante op „e Holle Poarte. It útsjoch wie op in tige rûzige Iselmar mei
surfers, in prachtich gesicht. Doe stie in besite oan it Minniste Skûltsjerkje yn Penjum op it
programma. Earst in dvd oer it libben fan Menno Simons en yn
Wytmarsum it stielen skelet dêr‟t Menno preke hat. Neitiid wie der noch
efkes tiid oer om te winkeljen yn Boalsert. Jûns wie der gesellige gearsit yn
De Klameare yn Warkum mei in waarm buffet organisearre. De gastfroulju
wiene dêr ek foar útnoege. As sprekster wie Riemkje Hoogland fan de
Afûk útnoege. Sy fertelde ús alles oer it Tomke projekt, en dat is hiel wat. It
Tomke-projekt is in Frysk lêsbefoarderingsprojekt foar pjutten yn Fryslân,
dat yn mienskiplik oparbeidzjen troch in tal ynstellings organisearre wurdt. De koördinaasje fan
it hiele projekt is yn hannen fan de Afûk en de Bibleteekservice Fryslân. Tomke is in mantsje
dat mei it hûntsje Romke, Kornelia de Kangoeroe en it buorfamke Yana Yu in soad aventoeren
belibbet. De ferhalen fan Tomke steane tichtby it deistich libben fan lytse bern. Bern werkenne
harren sels yn de aventoeren; se reagearje op wat se sjogge en hearre. Sa wurdt lêzen mear.
Elts jier bringt de Tomke wurkgroep in fergees Tomke-boekje (Tomkeferhalen, opsisferskes,
lietsjes, spultsjes) yn in oplage fan sa‟n 23.000 eksimplaren op 'e merk. De boekjes wurde
ferdield fia boartersplakken, berneopfang, konsultaasjeburo's en bibleteken. Yn de earste wike
fan juny is de Fryske Foarlêswike, organisearre troch it Selskip foar Fryske Tael en
Skriftekennisse. It „Selskip‟ stipet de Fryske taal en kultuer en wol yn ‟e
mande mei de Tomke-wurkgroep it foarlêzen oan jonge bern in stimulâns
jaan. Yn dy wike wurdt it jierlikse gratis Tomke-boekje ferspraat. Op sa‟n 600
groepen fan bernesintra wurdt troch frijwilligers foarlêzen út it Tomkeboekje
en dêrnei krije de bern it boekje mei nei hûs. Op konsultaasjeburo's en
bibleteken is it Tomkeboekje dan ek te krijen. Oare Tomke-aktiviteiten binne
noch: it jierlikse Tomke-sympoasium, it Tomke-webstee, de Tomkenijsbrief,
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de Tomke TV-útstjoerings op Omrop Fryslân, de Tomke dvd‟s en de Tomke teaterfoarstelling.
Fiskwiven „De Lekkerbekjes‟ fan Akkrum wiene oanwêzich foar in feestlike muzikale ôfsluting
fan de jûn.
Sneon 18 septimber wie it tiid fan ôfskie nimmen fan dizze slagge moeting, sa‟t elk fan
betinken wie. De moeting wie diz‟ kear in dei langer as dat men wend wie. Dat foel yn goede
ierde. Alles kaam no better ta syn rjocht, sa wie it kommentaar.
Mei in „oant sjen yn 2012‟ yn East-Fryslân namen de froulju ôfskie fan inoar.
Dit wie de lêste moeting troch Baukje Bosscha-Stapenséa. Nei 18 jier naam se yn septimber
2010 ôfskied fan de Fryske Rie.
Bestjoerdersmoeting (Kommunalpolitiker Treffen 16-19 septimber 2010)
Liebe Freunde von Ost, Nord und West
zum Abschluss gibt es heute ein Fest.
Nur Teilnehmer sind nach Hesel gekommen,
politische Arbeit nicht mitgenommen.
In Villa Popken wurden wir herzlich empfangen.
Die Samtgemeinde kam auf den Tisch
Abends im Kloster Barthe aßen wir Fisch
mit Salat, Schnitzel und Bier sind wir weiter gegangen.
Einige Leute haben abends Korn oder Sambuca
getrunken
Und sind gegen Eins ins eigene Bett gesunken.
Im Gedanken lagen einige Männer mit blonder Astrid im Bett
Aber morgens beim Aufwachen war alles sehr nett.
Am Freitag war Roomelse unser Ziel
Ins Seelterland kamen früher Russen sehr viel
Im Metallwerk haben sie einen Job sie gefunden,
die hohe Arbeitslosigkeit ist jedoch verschwunden.
Ohne das Seelter Moor fahren keine U-Boote mehr
Und eine Reise mit Seelter Foonkieker gefiel uns sehr.
Liebe Freunde, zusätzlich möchte ich noch einige Worte sagen, aus
Mangel an Zeit in dieser Form.
Arno Ulrichs hat zum Thema „Wirtschaft in Ostfriesland“ gesprochen,
dem ich nichts hinzufügen kann. Seine Präsentation war hervorragend.
Zu Hause habe ich gelernt, dass ich kein Geld ins
Wasser schmeißen muss.
Meine Frau erinnert mich auch daran.
Hier wurden 4 Milliarden Euro noch tiefer als das
Wasser im Boden versenkt, in Kavernen.
Arno hat über eine Küstenautobahn zwischen West-,
Ost- und Nordfriesland gesprochen im EDR Verband.
Schade, dass Groningen dazwischen liegt.
Uber Ostfriesland hat er gesagt, dass es an einen Pfannekuchen erinnert; am Rande ist er am
besten, aber wir waren in der Mitte.
Wir waren auch in Uplengen. Wichtige entscheidung: Man spricht einen Monat Platt. Ohne
Tee passiert in Ostfriesland nichts und wir haben auch gehört, dass die Kirche an die
Kindergärten mitzahlt. Auch neu für uns war, dass die Feuerwehr gegründet worden war, um
eine Fest zu organisieren.
Gerhard Cordes, Anita und andere Leute, vielen Dank für dieses Treffen.
Douwe Willemsma
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Dielnimmers bestjoerdersmoeting 17 septimber (2e dei)

Underwiismoeting
In pear jier lyn soe yn Fryslân in ynterfryske ûnderwiismoeting
hâlden wurde. Nettsjinsteande in prachtich programma koe dy
moeting doe fanwege te min belangstelling net trochgean. De reden
soe wêze dat it gjin geskikte data wiene. Yn 2010 is op „e nij yn
Noard- en East-Fryslân hifke nei gaadlike data, sûnder resultaat. It
programma leit lykwols noch min of mear klear. Der binne ek
plannen om oan te sluten by aktiviteiten op ûnderwiismêd dy‟t dochs
al organisearre wurde troch bygelyks „Levende Talen‟ en
organisaasjes dy‟t har dwaande hâlde mei trijetalige skoallen en de
trijetalige Pabû.

Undernimmersmoeting
Twa ûndernimmers út Fryslân en East-Fryslân ha it inisjatyf nommen ta it opsetten fan in
earste ûndernimmersmoeting (ienris yn de twa jier). Der sit gjin skot yn it sykjen nei immen
foar de wurkgroep troch Seksje Noard-Fryslân.

Pastoaresmoeting
It al jierren libjende idee om in earste ynter-Frysk pastoaresmoeting op te setten is omset yn it
idee om yn 2012 in Friezenreis nei de Friesentsjerke (S.S. Machele e Magno) yn Rome op te
setten. It idee waard yn alles seksjes noflik ûntfongen. Ein 2011 sille Jan Romkes van der Wal
en Sipke Draaisma los mei de organisaasje.
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Hilgelân
Rob du Jardin en Grietsje Kingma wiene sfearmakkers, in
goede kar. Dûnsskoalle Enequist twong respekt ôf foar harren
profesjonaliteit en ynset, de feestjûn wie moai, mar duorre wat
te lang. Der binne tal fan wurkwinkels organisearre en dy binne
allegearre goed slagge.
In kamerateam fan Omrop Fryslân wie mei en hat in dokumintêre oer de skiednis, taal en
kultuer op Hilgelân makke. De reaksjes op de dokumintêre wiene poerbêst (5 sept. Ned. 2 en
Omrop Fryslân).
De twa neifolgjene ferslaggen binne fan dielnimmers.
It folgjende ferslach is fan Egbert de Vries (FYK, FYK-ljepper 2010)
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It folgjende ferslach is fan Ed Knotter. It is yn 2010 yn de Swingel publisearre.
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Understeand artikel ferskynde ek yn septimber 2010 yn de Swingel.
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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 en de aktiviteiten fan de Fryske en
Ynterfryske Rie yn dy rûnte ûnder de oandacht te bringen.
De Fryske Rie is lid fan de Ried fan de Fryske Beweging en stiper fan it FYK. Dat smiet
fannijs goede kontakten en gearwurking op.
Webstek
De Fryske Rie en de Ynterfryske Rie kundigje har moetings oan en dogge ferslach fan har
aktiviteiten op www.fryskerie.nl en www.interfriesischerrat.de. De websteeën wurde troch de
eigen leden byhâlden.
4.

Organisaasje
It bestjoer fan de Fryske Rie (tagelyk seksje West fan de Ynterfryske Rie) hie yn 2010 de
neikommende gearstalling:
*
*
*

Roel Kaastra, foarsitter. Deistich Bestjoer
Saapke Miedema, sekretaris/ponghâlder. Deistich Bestjoer
Baukje Bosscha-Stapenséa, frouljusorganisaasjes Passage Fryslân en
BVPF Vrouwen van Nu (oant oktober 2010)
*
Siebren Dyk, Fryske Akademy
*
Sytze Hiemstra, Frysk ûnderwiis
*
Kerst Huisman, media
*
Jeltsje van der Mei, frouljusorganisaasjes Passage Fryslân en BVPF Vrouwen van Nu
(fan oktober 2010 ôf)
*
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:
1992
2003
2007
2007
2005
2005
2006
2006
1997
2010

Giet ôf:

Baukje Bosscha-Stapenséa (ôfgien m.y.f. okt.
Kerst Huisman
Douwe Willemsma
Siebren Dyk
Roel Kaastra
Saapke Miedema (werbeneamd 2009)
Jan Romkes van der Wal (idem)
Sytze Hiemstra (werbeneamd 2010)
Sjoerd van der Schaar (werbeneamd 2010)
Jeltsje van der Mei
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2010)
2011
2011
2011
2012
2013
2013
2014
2014
2014

It bestjoer fan de Fryske Rie hat yn 2010 twaris kear gear west, nammentlik op 18 febrewaris
en 9 septimber.
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 2010 twaris byinoar west. De gearkomsten
wiene op 12 maart en 6 novimber.
De jierlikse miene gearkomste waard op 28 maaie hâlden op Hilgelân.

f.l.n.r. foarste rige: Ute Farenburg (NF), Saapke Miedema (WF), Ilse Johanna Christiansen (NF), Eva
Waltemath (NF), Roel Kaastra (WF), Kerst Huisman (WF), Petra Hansen (Geschäftsführerin NF).
Achterste rige: Jurgen Jensen-Hahn (NF), Gerhard Cordes (EF), Dieter Baumann (EF), Sytze
Hiemstra (WF), Sjoerd van der Schaar (WF), Evers (OF), Erk Hassold (NF), Georg Pahl (OF),
Wolfgang Meiners (EF), Jan Romkes van der Wal (WF), Arno Ulrichs (EF).

De gearstalling fan it Deistich Bestjoer fan de
Ynterfryske Rie yn 2010, f.l.n.r.:
Gerhard Cordes (seksje East); Roel Kaastra,
foarsitter (Seksje West, Froukje de Jong,
burohâldster, Erk Hassold en Ilse Johanna
Christiansen (seksje Noard), Saapke
Miedema, sekretaris/ponghâlder (seksje
West). Net op de foto: Heinrich Pörschke
(seksje East).
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Yn 2010 hat it Deistich Bestjoer fan de Ynterfryske Rie in pear kear praat oer har
oparbeidzjen. Oanlieding wie it advys fan de Advisory Committee oan de trije Fryslannen om
gear te wurkjen. Dat A.C. besjocht ienris yn de pear jier oft it Ramtferdrach Frysk wol neilibbe
wurdt. It Konsultatyf Orgaan is dêr yntermediêr yn. Tûkelteam dêrby is dat it om twa
ferskillende lannen giet. Yn 2011 sil der fierder oer praat wurde.

6.

Susterorganisaasjes
De seksje East wie yn 2010 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 2010 sa gearstald:
* Erk Hassold, foarsitter (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesischen
Verein)
* Thede Boysen (fertsjintwurdiger fan it Nordfriisk Instituut)
* Gudrun Fuchs (fertsjintwurdichster fan de Eiderstedter
Heimutbund)
* Ilse Johanna Christiansen (fertsjintwurdichster fan de Friisk
Foriining)
* Kurt Hinrichsen (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein)
* Jörgen Jensen-Hahn (fertsjintwurdiger fan de Friisk Foriining)
* Maren Jessen (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesische Verein)
*Jens Quedens (fertsjintwurdiger Öömrang Ferian)
* Carl Rickmers (fertsjintwurdiger fan de Nordfriesischen Verein)
* Eva Waltemath (fertsjintwurdichster fan de gemeente Hilgelân)
Sekretariaat: Petra Hansen (oant novimber 2010), Frank Nickelsen
(fan novimber 2010 ôf) en Anni Karnebogen (op projektbasis).

7.

Finânsjes
It finansjeel oersjoch oer 2010 is beheind beskikber.
Foar fragen kin elk, dy't der belang by hat, terjochte by Saapke Miedema, tel. 058-2670867.
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