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Hja hat 5 1/2 jier wurke foar de Ynterfryske Rie en de Fryske Rie, oant 2006. It bisûndere wie dat hja, 

Siuwske fan berte, mei it Frysk en it Dútsk sa goed oer wei koe. Wy hawwe in protte oan har hân. In 

soad wurk hat hja ek dien foar de útrikking fan de bisûndere Fryske postsegels  by de betinking fan it 

50-jierrich bestean fan it Frysk Manifest, febrewaris 2006, oan minister-presidinten, parlemintêren 

en foaroanmannen en -froulju út Dútslân en Fryslân. 

De doetiidske Siktaris-Generaal fan de Ynterfryske Rie, Roel Falkena, hat yn augustus 2005 by syn 

ôfgean har priizge mei de wurden: "dat de Ynterfryske Rie mei it ynhieren fan Jos Popkema in 

boppeslach dien hat! Alles op it mêd fan ferslaggen, plannen, útnoegings ensfh. wie altiten geef yn 

oarder en dêrnjonken die Jos noch tal fan oare regelsaken, dy't gjin namme hawwe, mar wol gâns 

omtinken en tiid fergje. Jos:  tige tank!" 

Op 5 maaie 2006 hat de Ynterfryske Rie op it Ynterfrysk kongres yn Leck mei in "grosse, schöne 

Kletterrose" ôfskied nommen fan syn Geschäftsführerin. Op 22 juny 2006 hat de Fryske Rie ôfskied 

fan har nommen  en letter hawwe wy dat nochris oerdien op in iterijke yn De Pleats, Burgum. De 

foarsitter fan de Fryske Rie hat yn it sin brocht dat it wurk dreech wie om ´t it allegeaarre wat oars 

rûn as har foarhâlden wie. Lang om let moast hja it wurk suver allinnich dwaan. Hja hat as tank fan de 

Fryske Rie de sulveren nulle krigen. 

Wy hâlde har namme yn eare en winskje Jan en de bern, harren partners en de pakesizzers sterkte. 

It bestjoer fan de Stifting Fryske Rie. 

De ôfskieds- en tanktsjinst is op tiisdei 29 maart 2016 om 11:00 oere yn de Krústsjerke, Nijstêd 5 yn 

Burgum. 


