1
Bêste minsken,
Wy binne al wer febrewaris, it stamppotbuffet fan de krite leit ek
al wer efter de rêch.
Wat fleant de tiid, elkenien hat it drok, yn it ferkear is it ek goed
te fernimmen, asto efkes te lang wachtest at it ferkearsljocht op
grien springt, wurdt der soms drekt toetere.
It is hiel wichtich dat wy soms in momint fan rest fine (en dat sis
ik benammen tsjin mysels).
Wat binne dan û.o. ús kritemiddeis en kritejûnen gesellige en
ûntspannende mominten.
Wy mochten wer twa nije leden ynskriuwe en dêr binne wy tige
bliid mei.
Gelokkich is it net in strange winter (oant no ta) want dan
komme der minder leden, benammen mei glêde wegen en snie,
dus wy hoeve foarearst ek gjin bus te hieren om mei syn allen
live nei de alvestêdetocht te reizgjen. Wol spitich, neffens Piet
Paulusma komt der binnen 10 jier sa'n tocht .
Ik bin bang dat ús 'kriteclubke', dan hiel wat lytser wêze sil.
Fansels winskje ik jimme allegear noch in soad moaie jierren
ta !
Wy hawwe 21 maart in hiel moai programma, hooplik is de
opkomst grut, it is ús tasein dat yn elk gefal wat moais op 'e
planken komme sil
Rest my noch jimme allegear in goede tiid te winskjen en
hooplik oant sjen op 21 maart.
Greta Vos, foarsitter

2

Utnoeging foar in nostalgyske, Frysktalig,
noflike kritejûn.
Stichting 'Klaes Westra' komt nei Drinte mei it programma

'It komt wer foar 't ljocht '
Klaes Westra wie kabaretier, sjonger en toanielspiler yn de
jierren '50 en '60 fan de ferline ieu. Mei syn 'Selskip Klaes
Westra' gie hy troch de provinsje mei syn konferenses
en ferskes.
Eltsenien koe syn mankelike 'Plakje grûn' en de muzyk fan 'Djip
yn 'e Wâlden' . Mar hy wie ek maatskippijkritysk mei
konferinsjes as 'Harke fan de fûgelwacht' oer it ljipaaisykjen en
'De Swalker' dat feitlik oer konsuminderjen giet..
No omtrint 75 jier fierder, ha de pakesizzers fan Klaes Westra:
Aeltje Walsma en Gea Verhaag (mei rezjy / begelieding fan
Gea Struiksma) al dat moaie materiaal oan ferskes en
konferenses fan 'e souder helle. Sy ha in programma makke
mei syn âlde sketskes en lietsjes, prachtich oanfolle mei nij
wurk en grapkes. Teksten fan mear as 60 jier lyn, mar noch
fan dizze tiid.
Foar al fêst in foarpriuwke fan 'e jûn, sjoch op 't ynternet :
www.klaeswestra.nl/info.htm
Plak: Zaal Wielens, Dorpsstraat 19 Noord-Sleen 0591 361318
Dei: Sneontejûn 21 maart 2020
Tiid: 20.00 oere.
Kosten: € 14,50 (yntree € 10,= twa kopkes kofje/tee mei in
lekker stik oranjekoeke € 4,50). Net leden betelje € 16,50
dus: 'net bromme mar komme'
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Hoe kom ik nei dit kritebarren ?
Foar de measte leden is dat aldergelokst gjin probleem, mar
foar guon minsken is it faaks dreech om op in kritejûn te
kommen.
In pear fan ús leden ha oanbean om minsken mei te nimmen
nei Noord–Sleen.
Dat is fan Emmen út:
• Frou A. Wieringa, Arve 23, Emmen, tel. 0591- 620836
En fan Coevorden en neiste omkriten út:
• A.Tuiten,Palmanovastr. 23, Coevorden, tel. 0524 513783.
En fan Hoogeveen en neiste omkriten út :
• Dhr. I.Bollema, De Zaaier 228, Hoogeveen tel.
(mobiel) 06-50 43 36 26
Aginda
Moarn net ferjitte dat ik juster
goede foarnimmens hie
om hjoed mei te begjinnen.........
Ytsje Hettinga
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Der binne fan dy dagen….
Der binne fan dy dagen dat de minuten oeren wurk hawwe om
de iene minút foar de oare te krijen. Dagen dat de oeren
moalsekkerich efterinoar oan dangelje, modzich en sleau de ein
bebongelje fan 'e dei dy 't mismoedich de nacht yn skadet.
Wol ik lang om let de tiid ynhelje, slacht it lammenadige largo
ynienen presto om yn oerdwealskens. De minuten dûkelje
hastich en healwiis oer elkoar hinne, jachtsje de oeren foarby
dy't gysten en gek de dei al in nacht foarút binne. Ik wol de
nacht net misse en lit my weisakje yn in dream dêr 't de tiid gjin
terrorist is fan himsels, dêr 't de nije oeren de foarbye oeren net
opjeie, de foarbye oeren de nije net yn 'e kont hingje, inoar de
tiid jouwe om tiid te nimmen foar it meitsjen fan in belofte.
En dan sille der fan dy dagen wêze dat de skuld ynlost wurdt.
Meindert Bijlsma
It kratsje bier
It hie Kryst west en âld en nij. Wy hienen gourmet mei de hiele
ploech jeugd en in soad besite hân en dus wie it bier op. Yn
jannewaris ha wy ek wer feesten (troudei, jierdei) dat der moast
fansels in nij krat bier komme. No ha ik it leafst 'Hertog Jan',
mar dat is ek sawat it djoerste bier. Mar meastentiids sjoch ik
dan efkes op it ynternet, want der is altyd wol in supermarkt dy’t
it bier yn de oanbieding hat. En werom sille jo it djoer betelje as
it ek goedkeaper kin.
Dizze kear hie Albert Heijn sawol 'Hertog Jan' as 'Grolsch' yn de
oanbieding. Beide mei in flinke koarting, fan allebeide merken in
krat foar mar 9 euro. 'Hertog Jan' kostet normaal sa’n 16 euro it
krat dus it wie wol de muoite wurdich om efkes by Albert Heijn
lâns te gean. Kom ik oars noait.
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Ek fuort mar twa krat helje wie myn doel, it kin wol duorje en der
komme noch mear feesten oan.
Ut it wurk wei wie ik tsjin
fiven yn de winkel en
fansels: it 'Hertog Jan' bier
wie al op. 'Grolsch' wie der
noch genôch. Ik frege as
der noch wat efter yn it
magazyn stie, mar nee,
'Hertog Jan' wie skoan op.
Mar moarn komt der wer in
nije fracht, sei it famke.
De oare deis dus wer nei dy
winkel. En ferdoary, 'Hertog
Jan' wer op. No ja, sawat
dan, der wie noch ien
kratsje mei 8 fleskes. Doe
krige ik in ynjouwing en ik die der 16 fleskes 'Grolsch' by yn.
Selde priis ommers en myn buorlju ha eins noch leaver
'Grolsch' dan 'Hertog Jan'. Klear net ?
Mei de karre nei de kassa. Freget it famke fan de kassa as ik in
fleske fan elk merk op de ban sette wol. Ja, fansels wol, mar
werom? It is in krat 24 fleskes foar 9 euro, sis ik. Nee, seit se, jo
ha 8 fleskes 'Hertog Jan' en 16 fleskes 'Grolsch'. Dus dat waard
tegearre 16 euro. Dat wie fansels net de bedoeling. Ik sei dat it
allebeide yn de oanbieding wie foar 9 euro it krat, dus dat ik net
mear dan 9 euro betelje woe. Mar ik hie ferskillende fleskes yn
ien krat dien en dan koe sy it net skenne, sei se.
Wat ha ik dêr no mei te krijen, sei ik, en dat wie ek wol sa, sei
se. Dat sy sloech oan it rekkenjen en gie mei de knoppen op de
kassa oan de gong, en doe wie it 12 euro. Noch trije euro
tefolle, sei ik. Ik kin net helpe dat jim it bier al wer op ha, jimme
keapje te min yn. Ik bin hjir al foar de twadde kear.
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Ik kom foar in krat bier foar 9 euro, wat is my dit no? Se wist it
ek net mear en
skille in kollega.
Der stiene fansels al
ferskate minsken te
wachtsjen achter my
en jo fiele dat se
tinke: wat docht dy
man muoilik !
Der kaam in oar
jongfaam en ik
moast mei nei de
klantenbalie. Ik
fielde my sawat in
krimineel, as soe ik
de boel bestelle.
Dêr wer itselde
gedoch; twa fleskes
skenne en rekkenje.
Ik hie it geduld op
en sei dat se it hiele
krat mar hâlde
moast en dat der
wol mear winkels
binne dy’t bier
ferkeapje. Mar ik
moast net sa
ûngeduldich wêze. It
wie fansels myn
eigen skuld want wa
docht no twa
merken bier yn ien
krat? Dat kin it
systeem net oan.
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No lei it ek noch oan my fansels. En se rekkene wer fierder op
de rekkenmasine. Rekkenje jo mei? Earst 9 euro diele troch 24,
de útkomst kear 8 en dan kear 16. Dat beide optelle. Dan 8
kear staasjejild plus noch 16 kear foar de fleskes en noch 1,50
foar it krat. En dan myn staasjejild foar myn lege krat der wer
fan of.
Acht euro acht en tachtich, sei se doe. It waard der dus in
bytsje goedkeaper fan ek noch. Dat sit him yn de getallen
achter de komma en de ôfrûning. It hat wol in kertier duorre
allegearre. Ik ha mar gau betelle en klear wie it. Eins wie ik der
klear mei. Wat in spul om neat. Mar ik ha der fan leard dat it
better is om ien en itselde merk bier yn in krat te dwaan, oars
komt it net goed mei de skennerij by de kassa. En dat is dan jo
skuld.
svdv
Oer datum (Kollum)
Hjoed ha wy 't 'oer datum' iten. It wie wer safier. Yn 'e itenskast
haw ik altyd in romme foarried fan alles en noch wat.
As der ûnferwachts besite komt wol ik wat yn 'e hûs ha. Meastal
komt der net ien en kasthimmelje is net myn sterkste punt. Mar
no kaam ik hieltyd fan dy sulverfiskjes tsjin tusken de doaskes
en pakjes, dat de hiele brot der
mar út.
In rige skoandere ytbere waar wie
al oer datum. Skande. Guon
minsken moatte ferhongerje en
dit soe ik sa mar fuortsmite ?
Froeger hienen wy ek gjin
datums, en der is ús neat fan
oerkaam. Dúdlik dus.
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Ite wat de pot skaft, ek al is dat 'oer datum'. Altyd noch in stik
better as ferhongerje.
Ik naam in pakje sipelsop, in pot reade biten, en de hâldbere
molke brûkte ik foar in pakje ierappelpuree en
grysmoalpudding. In echt 'luiewivemiel' . "Lekker" , sei myn
libbenskammeraat. "Us mem soe wol size, as de kening hjoed
sa lekker yt as wy, dan hat er neat te kleien."
Jantsje Oost
Ta oantinken
Op sneon 7 desimber 2019 is ús kritelid Fimke van der Meulen
ferstoarn. Sy wie sûnt 2010 bestjoerslid en twadde ponghâlder
fan ús krite. Ek die sy de 'Lok en Leed' kontakten.
Sy is mar hiel koart siik west, eins noch gjin wike.
Sy is 77 jier wurden. Nimmen, ek sy sels net, hie dit oan kommen sjoen.
Yn 2010 stelde sy har sels foar yn ús krantsje:
Berne op Peaskemoandei yn 1942 yn Den Velde, in streek doarpke by Gramsbergen. Har heit en mem wienen Friezen.
Har heit wie haad fan de legere skoalle. Sy siet dus by har heit
yn de klasse en letter hat sy har HBS- oplieding dien yn
Coevorden. Sels hat sy ek meastentiids yn it ûnderwiis wurke
oan ‘t 2000 ta.
Yn 1995 kaam sy te wenjen yn Dalen en sûnt ken ik har fan de
tsjerke. Jierren hat sy diaken west, wy sieten allebeide yn de
tsjerkeried.
Op 24 novimber 2019 wie sy de lêste kear yn tsjerke. Dat is de
lêste snein fan it tsjerklik jier en dan wurde de minsken dy’t ús
yn it lêste jier ûntfallen binne, betocht.
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Der wurdt in kears oanstutsen foar de minsken dy’t ferstoarn
binne en de neibesteanden krije in moaie grutte wite roas mei
nei hús.
Der is ek altyd in ekstra kears en blom en dy naam Fimke doe
mei yn ferban mei it ferstjerren fan Geecke Sybesma, har
goede freon. Dat wie noch mar hiel koart lyn bard. Yn it lêste
kritekrantsje stiet noch in 'ta oantinken' oan him. Sa gau nei
elkoar ferstoarn, it is hast ûnfoarstelber.
De ôfskietsjinst wie fansels ek yn de tsjerke yn Dalen. Moai dat
it hiele kritebestjoer, mar ek in tal oare kriteleden der by
wienen. De tsjerke siet sawat hielendal fol. As jo dan betinke
dat sy eins hielendal gjin famylje hie, seit dat wol wat. Mar sy
wie dan ek echt in 'minsken-minske'. Sy hie in soad kontakten
en wie master yn it ûnderhâlden dêr fan. Gjin ien waard troch
har fergetten.
Sy wie noch lang net klear mei it libben; sy siet noch fol plannen
foar de takomst. It mocht net sa wêze.
By it stamppotbuffet fan de krite op 23 jannewaris ha wy in
minút stil west om har te betinken. As bestjoer sille wy no ek
sûnder har fierder moatte. Mar wy sille har trou en tawijing net
ferjitte.
Op de roukaart stie:
“Je gedachtenis zal altijd blijven
Te vroeg ben je van ons heengegaan
We houden van je en zijn je dankbaar
Voor alles wat je hebt gedaan”
En sa is it, dat jildt ek foar ús.
Ut namme fan it hiele bestjoer,
Sjouke van der Veen
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Wolkom nije leden
As nije leden fan de krite ha har opjûn: Dhr/Mefr. B.Veld út
Emmen. Wy hjitte jimme hertlik wolkom yn ús fermidden . Wy
binne der tige bliid mei en wy hoopje dat sy it by ús krite nei't
sin ha sille.
Oant sjen op ien fan de aktiviteiten
It libben
It libben is in rige fan mominten,
guon mei in trien, guon mei de fleur fan linten
guon brâne yn en skrine withoe lang noch nei,
sa fynt it libben troch de tiden syn wei
mei argewaasje faak fan 't spul om sinten.
Joop Visser
Yn it ivoar
Op in simmerske sneon stie Bouke
Jelgersma op in grutte ljedder by harren hûs
op. In bus mei ferve yn 'e iene , in kwast yn
'e oare hân.
No kinne jo soks better net op sneon dwaan,
want dan binne der altyd guon dy 't it net
driuwt, en dy 't om in praatsje ferlegen sitte.
Gerben Lei wie de earste. Hy stapte fan 'e
fyts en gong dêr noflik tsjinoan hingjen. "Jo
sille de saak wat opkwikke, Bouke ?
In oerstallige fraach. Wêrom stiet in minske
oars mei in kwast en ferve op 'e ljedder ?
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Mar Bouke is der de man net nei om immen dêrop te wizen.
"Ja," antwurde er fan syn hege posysje wei. "It wurdt heech tiid.
Dat ik haw it spul fan 'e wike al goed ôfnommen en skjirre en
om 't Pyt Paulusma ús moai waar tasein hat, moat it no wurde. "
Lykmoedich struts Bouke troch en fertelde noch: "Gryt hie it yn
'e holle om in ein te fytsen, mar ik sei, it is no de gouden oere,
ik wol der hjoed in bêste haal oan dwaan."
"Jo hawwe gelyk, Bouke, mei sok waar moatte jo derby wêze.
In moaie krêmkleur smarre jo derop."
"Dat is gjin krêm, ek gjin giel, mar ivoarkleur. Hoe betinke se it
net ? Gryt hat de kleuren útsocht, dêr bin ik net sa'n stjer yn.
It hout fan 'e iepenslaande ruten wurdt dûnkerread is it doel."
"Ja, krekt. No, ik moat wer fierder." Gerben wipte op 'e fyts en
sette ôf.
Tsjong, wat is dy ynienen hastich , tocht Bouke. Mar doe 't er de
wei útseach wist er de oarsaak: Jurjen Westra kaam de strjitte
delpanderjen. De hannen, lykas meastal , djip yn 'e bûsen.
Gerben en Jurjen leine inoar net. Slimmer noch, se hiene al ris
spul hân. Dat hie syn reden: Jurjen wit altyd moai aardich te
fertellen hoe 't moat. Der is net in ûnderwerp dat er mijt. En
Gerben is net immen dy 't him stilhâldt.
Bouke hie eins in stille hoop dat Jurjen trochrinne soe.Nee dus !
"It wurdt nochal giel net Bouke. Persoanlik haw ik leaver as it
wat ljochter is. Dit bylket net sa. "
"Smaken ferskille," antwurde Bouke en struts kalm fierder.
"Dat is sa, jo moatte it sels ek mar witte." Jurjen wie in tel stil en
seach nei de ferver. "Wêrom brûke jo net in rôler Bouke ? Dan
wurdt it folle egaler en it giet ek helte flugger. Ik haw okkerjiers
ús Marten holpen. Marten woe my ek in kwast yn 'e hannen
triuwe, mar ik sei: Dêr begjin ik net oan, do moast om in rôler
fuort. Ik sis mar sa, goed ark is it heale wurk. En ik sil it jo sizze,
yn in pear oerkes wie ik om dat hûs hinne. Mei in rôler. Praat
my net fan in kwast !"
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Twa kwasten byinoar wie ek wat tefolle fan it goede, tocht
Bouke. It bleau by tinken.
"It is mar krekt wat jo wend binne Jurjen."
"No, jou my de rôler mar." Jurjen wie eefkes stil en frege doe:
"Hokker ferve brûke jo Bouke ? "
Der wie gjin reden om dat te ferswijen. "Dit is akrylferve, op
wetterbasis. Handich, jo kinne it mei wetter oanlingje en de
kwast ûnder de kraan ôfspiele. En it is fansels folle better foar it
miljeu."
"It miljeu." Jurjen flybke ferachtlik yn Gryt har dûnkerreade
roazen. "Praat my der net fan. Mei sokke praatsjes wurde
domkoppen foar de gek hâlden. Ik begryp net dat jo sokke
rommel op jo hûs smarre. Ien goede bui en de helte spielt
derôf."
"Dat sil wol wat tafalle," weage Bouke dertsjinyn te gean.
"Hâld dochs op man !" reage Jurjen dy opposysje fansiden. "Jo
moatte goede ferve brûke, fan Alkydhars. As dat ienkear sit, giet
it der nea wer ôf."
Bouke die der it swijen mar ta en streke fierder. Jurjen die in
pear stappen nei foaren en glûpte ûnbeskromme de
wenkeamer yn. "Wat hawwe jimme in kast fan in televyzje,
Bouke. Moat dat sa mâl ? Sa'n ding nimt in hiel plak yn. Ik hâld
der net fan. Sa'n grutte kast en....
Wylst er oan it praten wie, liet in spin him fan 'e dakgoate sakje.
It wie mar in lytsenien fan it gewoane hûs-, tún- en keukenras.
Wêrom't er him oan dat reachfine triedsje sakje liet, bliuwt in
riedsel. Mar hy belâne op Bouke syn foars útfallen noas. Dêr
klattere en kribele er op fuort. Bouke makke in beweging nei
syn foargevel mei de boppekant fan 'e rjochterhân. De hân mei
de kwast. De ljedder krige in ivoarstreek mei. Dat wie noch
dêroan ta. Troch dy aksje makke Bouke mei de linkerhân ek in
ûnferhoedse beweging. In flut ferve batste út it blik en belâne,
hoe koe it sa mâl, by Jurjen boppe op 'e holle. De ferve rûn him
by de earen del .
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"Dochs ferhipte spitich dat dy ferve op wetterbasis wie", sei
Gerben Lei letter doe 't rare ûngemak oer de buorren gong.
Anders M.Rozendal ( út 'Hupsakee en oare ferhalen')
Limerick

Tseard syn hinnen leine bêst
Trettjin aaien soms yn 't nêst
Dy 't net mear lei kaam yn 't sop
Sûnder fear en sûnder kop;
Dat joech rêst yn 't hok op 't lêst
Joop Visser
De nijjiersbesite fan de krite yn Noord-Sleen
Op 23 jannewaris hienen wy wer it stamppotbuffet. Om fiif oere
dreutelje de minsken binnen yn seal Wielens yn Noord -Sleen.
Earst efkes lâns de ponghâlder fansels, want jo moatte it wol
betelje, mar krije in hiele bult foar jo jild. It begjint al mei in
sûpke, Beerenburg, Boerejonges as wat fris. Wat jo it leafst
hawwe. Efkes elkoar in goed en foaral sûn nijjier winskje (wol
wat frjemd want it jier is al trije wike âld) en dan plak sykje. Der
wiene krekt gjin 40 minsken. Der wienen in pear ôfmeldings.
Dêr hearde ek âld - skriuwer Anne Tuiten by, dy’t yn it sikehûs
lein hat. Dy wie der dus spitich genôch net en syn frou Roelie
fansels ek net.
Nei it iepeningswurdsje fan de foarsitter ha wy earst in minút stil
west ta oantinken oan ús bestjoerslid Fimke van der Meulen.
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Sjoch it stikje 'ta oantinken' op in oar plak yn dit krantsje. Sjouke
hat oanslutend noch in lied ta oantinken song.
Doe kaam it sop. Dat wie boskpoddestuollesop. In grutte kop
fol. Nei it sop ha wy lústere nei in pear gedichten en
ferhaaltsjes. Der wiene dizze kear mar twa minsken dy’t wat
foardroegen, dat it bestjoer hie Sjouke frege oft hy wat mear
sjonge en muzyk meitsje woe. Hy hie syn muzykspul allegearre
del set en wat bliek: gjin lûd út syn fersterker. De batterij yn de
gitaar wie leech. It hat him der wol om rêden. Nei ôfrin frege
immen as dat fan dy batterij in grapke wie, mar nee, sa’n gitaar
kin net sûnder in batterij op in fersterker. Wy ha ek mei syn
allen oan it sjongen west. Dat gie poerbêst. Neffens Sjouke
kinne ús leden goed sjonge, it like wol in koar. Allinnich spitich
dat wy net alle ferskes dy't yn it lieteboekje stean, kinne. Wy
sjonge eins allinnich de
bekendsten.
Nei it sop koenen wy by it
buffet lâns. Dat wie wer bêst
genôch, mei fjouwer soarten
stamppot, brune beantsjes en
ferskate soarten fleis. En noch
smots, parkes, sipels en noch
wat mear derby. Foar elkenien
wie der genôch.
Doe wie it tiid foar in wichtich
momint. It bestjoer hie
besletten om twa âld bestjoersleden earelid fan de
krite te meitsjen : de beide Annes. Derom wie it ek sa spitich
dat Anne Tuiten en de frou der net wienen. Anne Biesma en de
frou lokkich wol. De foarsitter hat him koart tasprutsen en
betanke foar syn jierrenlange ynset foar it bestjoer fan de krite.
Anne krige in Frysk nasjonaal sûpke en syn frou in blomke. Ek
Anne Tuiten en syn frou krije dit.
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Nei noch in pear foardrachten en
wat muzyk fan Sjouke (yn it
Ingelsk mar wol hiel bekende
lieten) kamen de neigesetsjes.
Ferskillende soarten pudding.
Ferskriklik lekker. It wie wer goed
foar elkoar by Wielens, mei
bysûndere tank oan de kok en de
goeie soargen fan Letty Wielens.
As lêste krigen wy ek noch kofje
as tee. De tiid is omflein, it wie
barre gesellich.
It bestjoer wol tank útsprekke
oan de minsken dy’t wat
foardroegen ha dizze
jûn en ek Sjouke
fansels, ús gitarist
sûnder batterij. Wy
ha der neat fan
fernaam. Fansels
moasten de drankjes
noch ôfrekkene
wurde en om
njoggen oere wie de
seal wer leech. Al
mei al in tige slagge
jûn.
Ek noch tank oan
Metje Groenhof dy’t
de foto’s makke hat.
It bestjoer.
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Tiidkwartet
De tiid fljocht as it spoar;
wy binne 't spoar faak bjuster;
want hjoed wie juster moarn,
mar moarn is hjoed wer juster.
De tiid giet fierste hurd,
wy hâlde him net by;
mar dochs ha wy sa'n nocht
oan tiidferdriuwerij.
Al rint de tiid ek rêd,
soms krûpt er; sa docht bliken
oan wa 't hjir dei oan dei
oars neat hat te ferstriken.
Wy hawwe neat oan tiid,
de dagen flean' foarby.
Och jou de tiid gjin skuld,
dy 't fleane binne wy.
Atze Bosch
Better sjen
Dûmny kaam op kreambesite by de
tolfte yn 'e húshâlding.
Doe't er in skoftke sitten hie, seach er in
grutte guos op it hiem rinnen.
"Ik wist net dat jimme in guos hiene," sei
dûmny. It jonkje fan seis seach him
ferheard oan. "Dat is gjin guos,"
antwurde er, "ús heit seit, dat it ús
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earrebarre is. Dy hat, om't er hjir sa faak west hat mei in
poppe, de knibbels fersliten en platpoaten krige !"
M de Boer
Stank foar tank
Hjir kaam in man mei in tas en in
legitimaasje- kaart yn 'e bûs oan 'e
doar om te freegjen oft ik ek in
motorboat hie.
It wie mooglik net sa 't hearde, mar ik
sei: "Jo moatte grif gâns in ein bûten
it libben stean. Wêr soe ik in
motorboat wei ha ? "
Dat antwurd woe er opskriuwe.
Faaks yn in oare foarm, mar skriuwe
woe er al. Dêrom kaam er yn 'e hûs.
Doe earst blykte dat er noch folle
mear te freegjen hie. Dat fan dy
motorboat wie oars net as in skot
foar de boech. Hy hie 't oer
syljachten en oare djoere dingen. Ik
sei oars net as 'nee'.
Dan skreau er mar wer op grutte
formulieren. It begrutte my suver. Dy man wie der ek net bylâns
stjoerd om oars neat as 'nee' op te skriuwen. As er syn
húshâlding dêrmei troch de tiid krije kin, fertsjinne 'r it maklik.
De ynstânsje dy't him op 'n paad stjoerd hie, soe dêr net fan
tsjinne wêze. Sa wiis wie ik ek wol.
Sûnder dat er der nei frege sei ik: "Ik haw al in fyts." . Om him
temjitte te kommen.
"Wa hat it oer in fyts ? " sei er lêbich. "Dêr giet it hjir net om."
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Hy wie ek noch wat yn 'e wjuk sketten. Mar wat noartsk is er
ôfstutsen. Stank foar tank. It komt faker foar , mar it die my al
wat sear.
Paulus Akkerman
De hoanne
De minsken sjogge heech
de hoanne op de tsjerketoer.
Dy wurdt net oars as oars,
dy hâldt altyd syn noas
as wizer rjocht nei foaren ta,
sa wolle minsken dat graach ha.
Hy wiist de wynwei hiel gewoan
altyd 't nijsgjirrich folk weroan.
It liket as siket er syn eigen wei,
mar hy draait fansels mei alle winen mei:
dwyl en kâld.
Doeke Faber ( út 'By Skimerljocht', 1999)
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Tekst: Confucius 551 – 479 foar Kristus
Tekening : Jantsje Oost

Ha jo it al heard……..
Dit is in tal aktuele stikjes dy 't opsocht en byinoar swile binne
troch Jaap fan Bantegea en wer kreas yn it Frysk delskreaun
binne troch Jan fan Beets fan de krite 'Us Memmetaal' fan
Assen.
 dat op 18 jannewaris 1929 yn it Grinzer Doezum fjouwer
fjildwachters deasketten waarden. De saak joech destiids in
soad opskuor. Dieder fan it misdriuw wie de muzikant en los
arbeider IJe Wijkstra (1895–1941). Ein 1928 krige Wijkstra
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in ferhâlding mei de troude Aaltje Wobbes-Van der Tuin,
waans man op dat stuit yn ‘e finzenis siet. Aaltje triek by
Wijkstra yn en liet har seis bern sûnder âlderlik gesach efter.
Der wie doe ek in ferske: IJe Wijkstra uit Grootegast schoot
vier agenten door de ribbekast.
 dat elkenien wol wat fan poppenammen fynt. Bern dy’t de
namme Spijker, Boudewijn of Adolf meikrije, hawwe it net
altyd like maklik. It sneupen yn de foarnamme-bank fan it
Meertens Ynstitút yn Amsterdam lit sjen dat ien namme yn
alle gefallen net mear foarkomt: Kenau. Kenau? Komt dy
namme net fan de histoaryske figuer Kenau Simonsdochter
Hasselaer (1526-1588)? En wie dat net sa’n bazich
manwiif? Net ferneame dus.
 dat nei de alvestêdetocht fan 1963, dy’t as ien fan de
dreechsten yn ‘e boeken stiet, it mar net winterje wol.
Skande. Hiel wat reedriders wolle mar wat graach dy
legindaryske alvestêdetocht ride. As it iis net by ús komt,
dan moatte wy mar nei it iis; sa tinkt de Amsterdammer
sakeman Aart Koopmans (1946-2007). Yn 1975
organisearret de foarsitter fan de Nederlânske
reedridersstichting 'Wintermarathon' de earste alternative
alvestêdetocht yn Finlân. Sa komme der ek fan dy tochten
yn Eastenryk, Poalen, Tsjechië, Kanada, Noarwegen,
Sweden, Japan en sels Mongoalië!
 dat yn Fryslân der benammen keatst wurdt yn ‘e
Keatshoeke, sis mar it gebiet boppe de line Snits- LjouwertDokkum. Dat hat alles te krijen mei de yndiking fan It Bilt yn
1505. Doe waard it keatsen troch de Súd-Hollânske
dykwurkers meinommen nei it noarden ta. Mar ek yn de
Fryske bouhoeke, sis mar de gemeenten Harns en
Ferwerderadiel, wie it al betiid in populêre sport. Ek ús
Fryske Krite hat in keatsploech; ik sil der ynkoarten wol oer
skriuwe.
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 dat as jo Winsemius of Hempenius hjitte? Dan kin it net
misse dat jo foarâlden fan Winsum of Himpens komme. Se
hawwe yn de fyftjinde iuw gefoelich west foar de hype: it
ferlatynskjen fan de efternamme. Dy moadegrits wie doe al
ynset troch de humanistyske jetset yn Itaalje; (blykber hie
dat lân doe al in fine noas) De Fryske gelearden fûnen dy
hippe efternammen fansels folle ynteressanter as Watse fan
Winsum of Hindrik fan Himpens. Ik fyn Jaap fan Bantegea
en Jan fan Beets ek goed klinken en dat hâlde wy ek mar
sa.
 dat hokker ynformaasje der wol net boppe de hollen fan de
Boerumers omsweve sil? Noardlik fan dat doarpke stiet ntl. it
iennichste Nederlânske grûnstasjon foar ynternasjonale
ferbiningen fia kommunikaasjesatelliten. It stasjon hjit
offisjeel “Satellietgrondstation 12”, mar wurdt ek wol 'It
Grutte Ear' neamd. It stasjon begûn destiids mei twa skûtels,
mei it each op it bestriden fan terrorisme steane der
ûndertusken twaentweintich. Se hawwe in trochsnee fan 18
meter. It is de grutste lústerfink fan Europa.
 dat sûnt 2009 Fryslân wer in kleaster hat; Nijkleaster yn
Jorwert. Nee, it is gjin roomsk - katolyk kleaster en der
stappe ek gjin muontsen of nonnen om. Nijkleaster is in
protestantske kleastermienskip nije styl. Nijkleaster wol in
dyk wêze tsjin it lawaai fan aldendei, tsjin drokte en stres,
mar foar stilte, besinning en ferbining.
 dat de Ofslútdyk in toeristemagneet is. Ferline jier
besochten 700.000 besikers de wâlferbining. En dat sille yn
‘e takomst noch folle mear wurde. De tiid is foarby dat de
Ofslútdyk inkeld mar sjoen waard as in stripe asfalt fan 32
kilometer. It foarige jier waarden mar leafst 700.000 besikers
teld dy’t stilstiene by it monumint en yn Koarnwertersân.
Foaral de komst fan it 'Afsluitdijk Wadden Center' (AWC)
fuortby it Kazematten - museum is in grut súkses, sa docht
bliken.
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 dat Skiermûntseach en Gaasterlân no ta de moaiste
lânskippen fan Fryslân útroppen binne. Se krigen beide
fjouwer stjerren. Trije stjerren krigen fierders it Marregebiet
en it Fochtelerfean. Drinte, mei de Drintske Aa en
Limboarch mei it Gulp- en Geuldal foelen mei fiif stjerren yn
‘e prizen. Der is altyd wol in baas boppe baas!
 dat der mooglik oer in jier of tsien mear pakes en beppes yn
Fryslân binne as lytse bern. Troch de fergrizing sille der dan
40.000 65-plussers wêze en it tal lytse bern sil mei 8000
sakje. It liket mei ta dat de earrebarre efkes wat hurder
oanpoatsje moat!
 dat der yn Fryslân 67 klokkestuollen steane? Fjouwer
dêrfan binne klokhuzen. As jo oer de lânkaart in liniaal lizze
fan Makkum nei Kollum, dan fine jo se allegearre oan de
súdkant fan dy line. Oars sein, net op ‘e klaai, mar op de
fean- en sângrûnen. Yn Drinte steane ek fiif en yn Oerisel
twa. De “Stichting Restauratie Hulpfonds Klokkestoelen”
stiet noed foar dy prachtige Fryske erfstikken. De âldste stiet
yn Langedike (by Easterwâlde).
 dat as jo yn it bûtenlân in Frysk flachje op in produkt
sinjalearje, sil dat, grutte kâns, in produkt wêze fan de
'Koninklijke Friesland Campina'. Foargongers fan dat grutte
suvelkonsern hawwe de Fryske flagge yn it begjin fan de
19de iuw wrâldferneamd makke. En noch altyd hâldt it
ynternasjonaal operearjende bedriuw fêst oan dat merk.
 dat yn it noarden fan Nederlân de langste minsken wenje? It
Sintraal Buro foar de Statistyk make dêr gewach fan.
Der wie in Fries mei in lingte fan 2,07 meter, mei skuonmjitte
49 en 130 kilo swier. Dan in man út Smellingerlân fan 2,10
meter en baas boppe baas, in Fries om utens út Amearika
fan 2,11 meter. De langste Friezinne oant no ta is 1,91
meter. Friezen bliuwe in apart folkje yn taal en ek al yn
lingte. .

23
 dat as twa Friezen inoar foar it earst treffe en wat neier meiinoar yn ‘e kunde komme, it al gau is: ”Wêr komme jo wei”?
As dat útwiksele is komt der al rillegau oer hinne “en fan wa
binne jo ien”? Dit stikje giet oer dy beide fragen mar beheint
him net ta de heit en mem of pake en beppe. Hiel wat
minsken wolle graach wat djipper dolle en ek witte wa’t de
heit en mem fan pake en beppe wiene.
 dat it te tankjen is oan Napoleon dat wy in Boargerlike Stân
krigen ha. Foar dy tiid moatte genealogen terjochte by de
tsjerklike argiven. Dêr is ek in protte út te heljen en dy wurde
ek allegearre skend en yn “Alle Friezen” troch frijwilligers op
it ynternet set.
 dat Johannes Brugman (1400-1473) in Fransiskaner pater
út Kempen wie (yn ‘e buert fan Keulen). Hy studearre
teology yn Parys en gie dêrnei it kleaster yn. Hy hie in soad
nocht oan skriuwen en dichtsjen. En…….hy koe prate as
Brugman ! As folkspreker liet er him oeral hearre. Ek yn
Fryslân wied er aktyf. Hy besocht om frede te stiftsjen
tusken twa Fryske rivalisearjende partijen, de Skieringers en
de Fetkeapers.

Snein 29 maart 2020, Doarpshûs,
Paterswolde. Fryske Ferskes sjonge fan
11.00 oant 12.00 oere (10.30 oere kofje).
Mear ynformaasje : Anne Tuiten 0524 –
513783.
Tongersdei 23 april 2020, A.G. fan de krite
oanfang 14.00 oere, 15.00 oere presintaasje
troch in bestjoerslid fan de KFFB. Nei ôfrin
is er de mooglikheid om te iten by Wielens.
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Bestjoer fan de krite

foarsitter

Mefr. G.Vos - Hamstra, de Woerd 9,
7824 RA Emmen. Tel. 0591 61 03 72
e-mail: gretalammers@hotmail.com

ponghâlder

Dhr. H.B.Klijnsma, Kerkstraat 6,7854 PG
Aalden. Tel.0591 62 54 03
e-mail: harm@klynsma.nl

e

2 ponghâlder en
'Lok en Leed' kontakt
skriuwer

e

fakatuere
Dhr. Sj. van der Veen,
De Mars 8, 7751 SN Dalen.Tel.0524 552862
e-mail: sjouke.vanderveen@kpnplanet.nl

2 skriuwer

fakatuere

bestjoerslid

Mefr. A.Wieringa, Arve 23, 7824 RJ
Emmen. Tel. 0591 62 08 36
e-mail: awieringa2@home.nl

Lede-administraasje

Dhr. H.Kloosterman, Laan vd Iemenhees
474 7823 JV Emmen. Tel 0591 62 65 92
e-mail: kloosterman.h@xs4all.nl

Kosten lidmaatskip: (2019 - 2020) € 10,= de persoan of €
15,= it pear .
Bankrekening: NL 26 INGB 000 23 52 578
t.n.v Fryske Krite Súdeast - Drinte te Aalden.
Opsizzen lidmaatskip foar 1 maaie.
korreksjewurk en oersetten:
redaksje - typewurk- layout:

Anne Tuiten
Henk Kloosterman

