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Bêste minsken,
Wat wie it spannend op de Algemiene Ledefergadering fan 16
maaie of wy wol fierder gean koenen mei ús krite Súdeast Drinte. Want twa fan ús bestjoersleden binne stoppe mei it
wurk foar de krite (mei in jildige reden fansels). Sûnder harren
tochten wy eins net troch gean te kinnen. Wy sille harren fêst ek
noch faak misse.
Anne Tuiten en Anne Biesma;, wat diene hja in soad foar ús
krite ! Gelokkich wol ús lid Sjouke van der Veen de krite fierder
helpe. Hy hat de funksje fan skriuwer oernaam fan Anne Tuiten
Troch al dizze problemen (û.o. it ûntbrekken fan kopij ) is it ús
net slagge om yn Juny in kritekrantsje te meitsjen. Us ekskús
dêrfoar.
Wy wolle der ús dan ek folslein foar ynsette dat wy wer in moai
winterprogramma krije .
Wy hawwe yn elk gefal al in middei fêstlein. Sjoch side twa fan
it kritekrantsje .
De nije gearstalling fan it bestjoer fine jimme op bledside 24 yn
dit kritekrantsje. Wy sille it krite wurk ûnderinoar ferdiele moatte
en dat komt fêst goed !
Wy binne bliid dat wy ek mei ús kriteblêd troch gean kinne, it
hert fan ús krite. Mar oeral binne minsken foar nedich en as hja
dan ek noch deskundich binne is dat prachtich !
Dit efkes yn it koart oer de krite. Ik hoopje dat jimme allegear in
moaie (simmer) fakânsje hân hawwe en gjin fertrietlike dingen
meimakke hawwe .
Ik winskje jimme in hiel moai kritejier en dan hoopje ik jimme te
moetsjen op ús earste middei.
Groetnis,
Greta Vos , foarsitter
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It bestjoer noeget de leden út foar in krite gearkomst op
tongersdeitemiddei 31 oktober

Sjonger, ferteller, spiler
en skriuwer

Bennie Huisman
nimt ús dizze middei mei op

'De lange reis nei
Berlyn'

It programma is in ôfwikseling fan aardige en nijsgjirrige
ferhalen en moaie lieten.
Ferhalen oer It Hearrenfean, oer syn pake en syn âlders, oer in
boatsje en it wetter, oer it simmerfamke fan Sânfurd, oer muzyk,
tekstdichters en komponisten yn Nederlân, Dútslân en oer
Berlyn (foar en nei de Berlynske Muorre) en syn fytsreis dêr nei
ta. Lieten yn it Frysk, ôfwiksele mei in bytsje
Nederlânsk en Dútsk (mei eigen begelieding) .
Alles op in boartlike, humoristyske en sa no en dan filosofyske
wize; Bennie Huisman syn hannelsmerk.
Plak: Zaal Wielens Dorpsstraat 19 Noord-Sleen 0591 361318
Dei: Tongersdeitemiddei 31 oktober 2019
Tiid: 14.30 oere
Kosten: € 12,50 (yntree € 8,= , twa kopkes kofje/tee mei in
lekker stik oranjekoeke derby € 4,50) Net leden betelje € 15,=
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Foar minsken dy 't dat wolle bestiet wer de
mooglikheid om nei ôfrin mei elkoar te iten by Wielens .
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 kritegearkomst te
kommen. Mar it is no op in middei, it is noch gjin winterskoft it
waar sil goed wêze; dus wy ferwachtsje in soad leden
tongersdeitemiddei 31 oktober.
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,Palmanovastraat 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
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Ferslach fan de Algemiene Ledefergadering fan de Fryske
krite Súdeast-Drinte op tongersdei 16 maaie 2019 by
Wielens yn Noord-Sleen.
1.Iepenjen en mooglike meidielings.
Greta Vos iepenet de gearkomste mei in wurd fan wolkom oan
30 leden, ynklusyf it bestjoer. Foarrich jier 27, dat wat dat
oanbelanget gean wy der op foarút.
Ofberjocht is der fan de famylje Weijer en de froulju Hollema en
Rispens. De famylje Biesma komt wat letter.
Sjouke van der Veen hat him oanmeld foar in bestjoersfunksje
en dêr binne wy tige bliid mei.
2.Ferslach fan de fergadering fan 20 april 2018.
Mefrou Middelveen fynt it spitich dat harren skuonmakker al wer
ophâldt mei advertearjen. Sy freget har ôf at der mear leden
besykje in advertearder te finen. Komt gjin respons. Fierder
binne der gjin fragen, op- of oanmerkings.
3.Jierferslach 2018-2019.
Twa kear dit winterskoft waard de oankundige artyst siik, op 21
septimber Griet Wiersma en op 23 novimber frou Gildemacher,
mar beide kearen koe dat nei alle tefredenheid oplost wurde.
Mei sa’n fjirtich leden op de middeis is it bestjoer wol tefreden.
Tige wiis binne wy as
krite mei ús al hast fêste
frijwilligers: de
Groenhofs, Henk
Kloosterman, Roelie
Tuiten, Sjouke van der
Veen en Johan Vos.
Applaus en in blomke ha
sy dik fertsjinne; en dy
binne der ek foar de
famylje Wielens foar de
noflike gearwurking.
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4.Ferslach fan de rekkenopnimmers,
De froulju T. Biesma (2e kear) en T. Mölder (1e kear). Sy sizze
alle war dien te hawwen in flater(ke) te finen, mar dêr net yn
slagge. Ponghâlder Harm Klijnsma wurdt ûntlêstige. Applaus!
Nije rekkenopnimmer wurdt Metsje Groenhof.
5.Jierferslach fan de ponghâlder.
It jierferslach wurdt omdield. De ponghâlder seit dat der no eins
foar de earste kear in echt tekoart (€ 1200,-) is, mar dat wie
foarsjoen: it tige slagge en foar ús leden dy’t mei west ha
goedkeape reiske nei Fryslân fanwegen it 25-jierrich bestean
fan de krite.
Troch it tebekrinnen fan it tal leden wurde de ynkomsten fan
kontribúsjes en yntreejilden wat minder; mar wat de finânsjes
oanbelanget kinne wy as krite noch wol trochgean.
Mefrou Middelveen:"Is Businesspost net goedkeaper?" Harm:
"Wy sille it útsykje". Harm kriget applaus.
6.Bestjoerssaken.
Ponghâlder Harm Klijnsma is ôfgeand, mar wer yn te hieren en
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dêr binne wy bliid mei.
Earste skriuwer Anne Tuiten moat der fanwegen mindere
sûnens nei sa’n 23 jier yn it bestjoer mei ophâlde. Earst wie hy
fan 1996 ôf út need ponghâlder as opfolger fan de hommels
ferstoarne ponghâlder Jacques van der Woude en nei’t Harm
dy funksje op him nommen hie fan april 2011 ôf 1e skriuwer.
7.Hoe fierder mei de krite?
De oprop foar nije bestjoersleden hat ien persoan oplevere:
Sjouke van der Veen. Onne Biesma jout oan dat hy eins ek wol
stopje wol, mar dat is noch net definityf.
Hans Groenhof: mei 5 bestjoersleden, 118 leden en op de
kritemiddeis noch altyd sa’n dikke 30 minsken yn de seal moat
men der eins net mei ophâlde. In tal oanwêzigen is dat mei him
iens. De fergadering beslút dêrnei om troch te gean mei de
krite. Metsje Groenhof: Wy kinne ek folstean mei wat minder
aktiviteiten yn it winterskoft. Ek wol sy wat mear iterij as priis by
de ferlotting en dikkere prizen.
8.Wat fierder op it aljemint komt.
Harm Klijnsma: De krite-aktiviteiten op ‘e middei is in goede
saak.
Tjitske Middelveen hie, ek út namme fan har man, middels in
kaartsje, de Fryslân-reizgers op 26 april in moaie dei tawinske.
Noch tige tank dêrfoar.
Metsje Groenhof: In goede saak dat wy hjir nei it kritebarren
gesellich mei elkoar ite kinne.
Hjirnei sprekt de ponghâlder de no âldskriuwer koart ta.
9.Sluten.
Greta slút de gearkomste en winsket elkenien noch in noflik
oerke by de film 'De Fûke' en letter wol thús en oant sjen.
No, dat wie it dan.
Ik winskje de krite noch in moaie tiid ta mei nijsgjirrige middeis.
Anne Tuiten.
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Kritekontribúsje 2019 – 2020
Yn dit krantsje fine jo de
akseptgirokaart om de
kontribúsje/donaasje te beteljen én
it lidmaatskips-kaartsje foar it
kommende kritejier.
Wy ha heard dat der leden binne dy
't de krite wol wat ekstra's jaan
wolle. It ôfrûne kritejier ha in soad
leden dit ek dien.
It bestjoer tanket jimme tige hjirfoar ! !
Der komme elk jier minder leden en jimme stipe is dêrom tige
wolkom. As jo dit dwaan wolle, kinne jo it bedrach dat op de
girokaart stiet dúdlik trochkrasse en it nije bedrach ynfolje.
Leafst mei in swarte pinne.
As jo net wat ekstra's jaan wolle, dan meitsje jo gewoan de
€ 10,= foar ien of de € 15,= foar in pear oer.
Fansels kinne jo, as jo in kompjûter ha en ferbining mei it
ynternet, ek saneamd ‘ynternetbankiere’ en betelje fia de
kompjûter. Op rekken nûmer fan ús krite NL 26 INGB 000 235
2 578 Fryske Krite Súdeast-Drinte yn Aalden .
Tige tank foar jo flotte meiwurking en oant sjen op ús kritegear komsten.
de ponghâlder Harm Klijnsma
"Jild te winnen is in geunst, mar ’t goed te brûken
is in keunst"
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Taalmisbrûk
Mei de ôfsûchkap op fûl stean ik yn 'e pannen
om te rieren. Wy krije iters, it komt der op oan.
Telefoan. Fansels, hast iterstiid. Ik draai de
gaspitten del. "Mevrouw, past het, dat ik u even
stoor ? Ik heb namens energiebedrijf Oxxio een
speciale aanbieding voor u". " O, nee, al wer",
it sjit my finaal yn 't ferkearde kielsgat. Dan fiel
ik my fan binnen hiel gemien wurden.
"It past my min", sis ik, "ik moat wer nei myn oanrjocht want wy
krije aanst iters". "Wat zegt u mevrouw, ik heb u niet goed
verstaan".
"Ik bin krekt knyflok en sipels oan it bakken, dêr kin ik net te
lang by wei". Se jout it noch net op. "Mevrouw, verstaat u
Nederlands ? Heeft u een momentje ? U kunt tientallen euro's
besparen op uw energierekening".
"Lit mar sitte hear", sis ik, "wy ha noch in steapeltsje turf te
lizzen, dat moat earst op".
Stilte, dan wurdt de ferbining ferbrutsen. Tefreden pak ik de
houten leppel wer op.
Jantsje Oost ( út Fryske Spreukekalinder 2019)
It jubileumreiske nei de Jouwer
Om it 25 jierrich bestean fan us krite te fieren hie it bestjoer
betocht in reiske te organisearjen. Dat reiske wie op freed 26
april. Der gongen sa’n 40 minsken mei. Spitich wie it dat
bestjoerslid Anne Tuiten en syn frou Roelie net mei koenen
wegens sykte. De bus stie op tiid klear by Wielens en om 9.00
oere setten wy ôf rjochting it heitelân.
In oere letter kamen wy oan yn de Jouwer by 'It Jouster'
museum. Jammer, tocht ik earst want ik wie der al ris west.
Earst wie der kofje (Douwe Egberts fansels) yn de ûntfangst-
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seal mei lekkere, hoe kin it oars, oranjekoeke. Mar dy wie net
sa lekker as dy’t wy altyd op de kritegearkomsten krije.
Doe krigen wy in ferhaal en útlis oer it museum en sa. Want it
binne net allinne it Douwe Egberts museum, it binne der mear,
sa as it klokkemuseum
en de lettersetterij.
Spitich dat de sprekker
gjin mikrofoan brûkte,
net elkenien koe him
goed ferstean. Nei de
kofje koe elkenien it
museum yn. Myn frou
en ik ek ik ha it kofje museum oerslein want
dat hienen wy dus
earder al ris sjoen, mar
doe hienen wy gjin tiid
foar de oare musea. En
dy blieken ek de
muoite wurdich dus wy
Jochum & Anneke Plat
ha foaral it klokke museum en it letter setterij museum besjoen.
Tige nijsgjirrich en noch
hast tiid te min. Want wy
moasten nei it folgjende
programmadiel; de boattocht troch Fryslân. Mei
de bus nei de boat en om
goed 12 oere koenen wy
oan board fan de
'Simmerwille'. Der krigen
wy in breamiel.
No, dat wie bêst genôch.
Sop, in kroket en
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ferskillende soarten bôle, sûkerbôle, brea en lekker belech.
It hat tige goed smakke wylst wy troch de Fryske kanalen
farden rjochting Snits. Wy ha de hiele middei fearn. Net
elkenien die dat, mar wy koenen ek op it boppedek sitte want it
wie moai waar. Ik hie myn gitaar meinommen oan board en wy
ha ek noch oan it sjongen west. Dat klonk moai sa oer it wetter.
Wy moasten yn sintrum Snits efkes wachtsje want de brêge
moast fansels omheech. Nei Snits gie it oer de Snitsermar, wer
’t simmers altyd de sylwedstriden binne, bekend as de
'Sneekweek'. Der wie op de boat ek fan alles wol te keap dat it
bier en de bearenburch stie ek al gau op tafel. As ik sa om my
hinne seach hat dit reiske goed foldien.
Om 17.00 oere wie de bus wer werom by Wielens. De minsken
dy’t ik spruts wienen it der oer iens: it wie in hiele moaie dei.
It wie in ûntspannende dei. It programma wie moai, it iten en
drinken bêst genôch en it waar wurke fansels ek mei. En wat is
Fryslân moai fan it wetter ôf besjoen.
Sjouke van der Veen
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' (Assen)
♥ dat It Gild yn Grou it âldste noch besteande sikefûns fan
Fryslân is. Dy ‘feriening’, yn 1776 oprjochte foar Grousters,
ferliende finansjele stipe by sykte, âlderdom of ferstjerren.
Aldmannejild wie der foar de minsken dy’t net mear wurkje
koene. By ferstjerren waard der ‘kistjild’ útkeard. De leden
betellen alle wiken ynlis en wiene ferplichte om
begraffenissen fan meigildeleden by te wenjen. As se dat
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net dienen, moasten se in boete betelje. Fan de oprjochting
yn 1776 ôf waarden yn it sikefûnskistje akten bewarre.
dat Fryske hûnebesitters gauris Nederlânsk prate as de hûn
wat dwaan of litte moat. Dan roppe se: Hier !, Zoek !, Rustig
!, Blijf !. Soene Fryske hûnen gjin Frysk ferstean? As jo fine
dat jo hûn gjin Hollanner is, dan kinne jo de hûn
kommandearje mei: Hjirre !, Sykje !, Rêstich !, Bliuw ! Dat
klinkt aardich better.
dat de Friezen fan alle Nederlanners de waarmste
gefoelens koesterje foar de eigen provinsje en ek grutsk
binne op Fryslân. Op inkelde ôfstân folge troch de Siuwen,
Drinten en Grinslanners. De Súd-Hollanners binne wat
minder grutsk.
dat de Hearrenfeanster iisferiening Thialf ien fan de âldste
iisklups fan ús lân is. De klup waard al op 15 febrewaris
1855 oprjochte. Oant doe ta organisearren de kafeehâlders
de hurdriderijen.
dat hast elkenien noch wol in stuoltsje fan rotan yn ‘e hûs,
yn ‘e tún of yn ’t hok hat. Dat is noch altyd it sichtbere effekt
fan it grutte sukses fan de rotanmeubels yn de fyftiger en
sechtiger jierren, doe’t Nederlân modern waard en der in
protte ferlet wie fan lichte, mar ek betelbere stuollen.
Noardwâlde wie it sintrum fan de rotanyndustry mei wol
santich bedriuwkes. Yn 1962 wiene yn dat doarp sa’n
fiifhûndert minsken mei rotan oan it wurk. Rotan kaam út
Yndonezië.
dat yn de fyftiger jierren, de tiid fan de Kâlde Oarloch,
Nederlân en Fryslân tige wach wiene op wat de Russen
diene. Yn 1952 en 1953 waarden dêrom op ferskate plakken
yn Fryslân yn opdracht fan it Korps Luchtwachtdienst
tuorren boud as observaasjepost. Benammen yn ús
provinsje wiene sokke wachttuorren needsaaklik omdat der
hast gjin oare hege gebouwen wiene. Sa ûntstiene de
karakteristike, troch de Mildamster arsjitekt Zwaagstra
ûntwurpen tuorren fan prefab-beton. Sokke tuorren stiene yn
Easterlittens, Grou, Ingelum, Minnertsgea, Ried en
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Ypekolsgea. Der is noch ien oerbleaun en dy stiet by
Aldemardum, santjin meter heech.
dat it fuotbalwûnder fan It Hearrenfean syn earste bal fan
syn beppe krige: in prop makke fan krantepapier en
elastykjes. Syn twadde bal wie in soarte fan tennisbal. Neat
moaier as dy mei de klompen heech te hâlden! Underweis
nei skoalle hat Abe it mar wat drok mei syn sjitbewegings.
VV Heerenveen, de foarrinner fan de profklup SC
Heerenveen, nûget Abe Lenstra (1920–1985) yn 1932
persoanlik út. In gouden greep! Abe kin alles mei de bal:
links, rjochts, binnenkant, bûtenkant, it makket neat út.
Lanlik witte se dy jonge mei syn gouden fuotten ek gau te
finen.
dat yn de nacht fan 9 op 10 oktober 1799 it Ingelske fregat
de Lutine by in swiere stoarm fergong yn it Izergat tusken
Flylân en Skylge. By dy skipsramp kamen 269 fan de 270
minsken op it skip om. Dêr sieten ek froulju en bern by. De
ûndergong fan de Lutine sprekt hjoed-de-dei noch altyd ta
de ferbylding. Ofsjoen fan de humanitêre katastrofe hat dat
foaral te krijen mei de legindaryske skat fan goud- en
sulverstêven dy’t oan board west hawwe soe. Der soe
miskien wol foar sa’n tweintich miljoen gûne oan goud op de
seeboaiem lizze! De oerbliuwsels fan it wrak binne
lokalisearre en der hawwe tal fan ekspedysjes hinne west
om de skat boppe wetter te krijen. Mar dat is oant hjoed-dedei net slagge. Sa is de skat fan de Lutine in mystearje.
dat yn febrewaris 1797 yn it noardeasten fan Fryslân in
spontane folksopstân útbriek dy’t de namme krije soe fan it
Kollumer oproer. Dat hie alles te krijen mei it ynfieren fan de
tsjinstplicht en de boargerbewapening. De lêste drip wie de
arrestaasje fan Abele Reitzes. Dy hie it weage om by syn
ynskriuwing yn it rjochtshûs ‘Oranje Boven’ te roppen. Dat
koe gjin kant út fûnen de patriotten en se sleaten him op yn
it rjochtshûs fan Kollum.
dat yn de nacht fan 5 op 6 maart 1883 de fiskersfloat fan it
twillingdoarp Peazens-Moddergat oerfallen waard troch ien
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fan de swierste foarjiersstoarmen. By dy stoarm fergiene 17
blazers en aken en kamen 83 fiskers om yn de iiskâlde
weagen. Ek yn oare fiskersplakken wiene slachtoffers te
betreurjen, mar nearne safolle as yn it doarpke Moddergat.
Yn it hiele lân waard jild ynsammele foar de widdowen en
wezen, troch kollektes hûs oan hûs of yn de tsjerken.
♥ dat jo yn it Fryske Wetterlân –it lege midden- moaie kuieren fytsrûtes meitsje kinne. Dêr moatte jo faak ris
gebrûkmeitsje fan in pontsje. Dy binne der genôch yn dat
gebiet. En de rûtekaarten binne oeral yn de oanlizzende
doarpen te krijen. Goaitske en ik hawwe de rûtes op twa
pontsjes nei allegearre al befytst. Echt in oanrieder! De
pontsjes lizze yn Grou, Langwar, De Gaastmar, Suwâld,
Wyns, Earnewâld, De Feanhoop, Terherne en Akkrum. Yn
Nijeholtwâlde moatte jo, mei help fan kabel en liere, de pont
sels betsjinje.
♥ dat “it Frysk in oantal kearen in ôfslach nommen hat dêr’t it
Hylpersk rjochtút gien is”. Sa ferklearret Siebren Dijk fan de
Fryske Akademy it feit dat it Hylpersk wurden hat dy’t al lang
lyn út it Frysk ferdwûn binne. Hy is de einredakteur fan it
Graet Hylper Wordebook dat op 29 maart 2019 ferskynd is.
Myn winsk
It is mar lyts wat ik begear,
ik sykje 't net yn grutte dingen,
'k hoech net te parasjutespringen
of nei de Noardpoal foar in kear.
It is mar lyts, dy winsk fan my,
ik jou gjin sprút om fiere reizen,
fakânsjehuzen as paleizen.
'k hoech ek gjin mânske boat der by.
It is mar lyts wat ik graach wol,
ik hoech gjin erker of in sêre,
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of by de film in karriêre,
of by 't toaniel in grutte rol.
It is mar lyts, grut hoecht it net,
'k hoech my net keninklik te fielen,
en diamanten of juwielen
ha wier gjin plak yn myn hert.
Der stiet ien winsk mar op myn list,
lit al it oare dan mar lizze,
ik wol mar ien ding tsjin dy sizze…….
……datsto gewoan mar by my bist.
Grytsje Kingma
Ferstoarn
It bestjoer krige it berjocht fan it ferstjerren fan Mefr. Aukje Ram
– de Boer op 17 augustus 2019. Boppe de rou-advertinsje
stie: 'Sin en wille kinne folle tille' . Aukje Ram wie sûnt 1997 lid
fan 'e krite. Sy is 93 jier wurden. Wy winskje de neibesteanden
in soad sterkte.
Lamkje
Piter en Joukje hawwe in Lamkje krigen. Piter hat ús út 'e
doeken dien hoe't se oan dy namme kamen.
"Wy woene de famylje graach ferneame, mar it moat ek kinne.
Jouk en ik hiene it der al withoefaak oer hân. Waard it in jonkje,
dan wiene wy oan Klaas ta, nei myn heit. Dêr woene wy net
oan begjinne no ? It tilt op fan Klazen, om samar te sizzen.
Wêrom soe der dan noch ien by moatte ?
Waard it in famke, dan soenen wy op Tryntsje oanwiisd wêze,
nei Joukje har mem. Dêr hoegden wy net iens oan te tinken. It
stjonkt al fan Tryntsjes.
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In As wy it bern dy namme joegen mochten de lju wol tinke dat
wy net iens bliid met 't famke wiene. Dêrom sei 'k wy sykje in
namme bûten de famylje om. Wy hawwe der lang om socht,
mar waarden it iens. Wie 't in jonkje, dan soe er Lammert hjitte.
Gjin Lambertus of in oare healwizichheid, deagewoan Lammert.
Dat is in namme dy 't der mear en mear útgiet. Safier wiene wy.
Doe moasten wy de oare mooglikheid ûnder eagen sjen, as it in
famke waard. Wy hawwe der jûnen mei sitten oant Joukje sei,
wel, dan wurdt it in Lamkje, fan Lammert sjoch ? Ik sei, stom
dat wy dêr net earder op komd binne. It lei deagewoan foar de
hân, mar net op sinne. Sa nuver kin men der faak by komme.
No hjit se Lamkje, in namme dy 't men alle dagen net mear tsjin
komt.
Paulus Akkerman ( 1908 – 1982) Foar de measte Friezen in

bekende namme. Skriuwer fan in grut tal romans. Hy hat tûzenen
kursyfkes skreaun. Kursyfkes wurde juster skreaun, steane hjoed yn
'e krante en binne moarn wer fergetten. Sa giet dat……

In hjerstdei
Dreech wrakselet
it lêste ljocht
fan dizze hjerstdei
him troch de ruten.
Tagelyk glinsterje
de dakken fan de huzen.
De moanne strielet
en set alles yn in sulveren glâns.
Soe it winterje wolle ?
Doeke Faber ( út : 'De tiid ferrint ' )
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In Gril
De boat sigesage it waad op. Trynke Kootstra, op it achterdek,
seach nei itjinge se achterlieten: de pier mei it gebou fan 'e
kaartferkeap, in restaurant, it healfolle parkearterrein en
fierderop de seedyk. Wynmûnen en in toer wiene de iennichste
bewizen dat oan 'e oare kant de dyk mear wie.
Foar Trynke wie it de lêste tiid te folle, of krekt te min ? Wie
dizze reis net in flecht út har deistich libben : it wurk op kantoar
en de leechte fan har hûs ?
Sûnt de skieding wie it hûs as in finzenis; stil, ûnwerklik,
deadsk. Dochs sleat se harsels der jûns en yn de 'e wykeinen
yn op. Wat moast se oars ?
Sita, har bêste kollega, trune har : "kind, kop op, jij bent nu vrij,
ga de eerste de beste gril die in je opkomt volgen ."
Troch dy opmerking hie Trynke in dei of wat frij nommen en in
ûnderkommen op it eilân regele.
Op har keamer yn it pensjon pakte se de tas út, letter siet se yn
in restaurant.
Allinnich oan in taffeltsje. It die sear, mar dêr soe se trochhinne
moatte.
De oare moarns rûn se nei it strân. Yn 'e lijte fan 'e dunen wie it
waarm, mar by de see knope se de jas ticht.
Likegoed wie it in geniet om oer it strân te rinnen: de sinne
boppe har, de wyn troch it hier en de aloan oanbrûzjende en
weromlûkende weagen njonken har.
Op it strân by de badwei wiene lju mei lytse bern, fierderop trof
se noch in inkelde kuierder.
De measten rûnen in eintsje fan it weagjende wetter ôf, ien
persoan yn in knalgiele jas rûn stiif op 'e wetterskieding en
moast somtiden hastich hegerop om gjin wiete fuotten te krijen.
Trynke glimke en skodholle tagelyk, guon minsken bliuwe bern.
Har each foel op in pear bûnte fûgeltsjes dy 't min ofte mear
deselde kaprioalen úthellen. Sadree 't in weach him weromluts,
draafden se oer it droechfallende sân en pikten dêryn om. Wat
se oppikten wie in riedsel, mar it moast fluch, fluch, de folgjende
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weach wie oan it kommen ta. Dan roffelen se yn kûgelsfeart
hegerop.
Trynke stie der mei niget en ferwûndering nei te sjen: dat dy
dierkes sa hurd rinne
koene.
"Bûnte Grillen," sei in stim
njonken har. Kjel seach se
fansiden. Sie hie de man
troch it rûzen fan 'e weagen
en har omtinken foar de
fûgels net oankommen
heard.
It wie de man yn 'e giele jas,
in pearseftige ribflewielen
broek út it jier nul dêrûnder
en swarte rinskuon oan 'e fuotten. It tinne hier wie de lange kant
it neist en wyndere alle kanten út. Grize, wat helpleaze eagen
achter de swartrânige bril seagen har efkes oan en doe wer nei
de fûgeltsjes.
"Grillen," sei Trynke, , "dêr haw ik noch nea fan heard." Dat se
amper it ferskil tusken in do en in ka wist, fertelde se mar net.
Hy seach har wer oan, kleure er wat ? Yn alle gefallen draaide
er de holle nei de fûgeltsjes. "Yn it Hollânsk is it in 'bonte
strandloper ' " "O" .
Om reden dy 't allinnich de bistkes sels wisten, fleagen de
fûgels ynienen manmachtich fuort.
"Ik moat mar wer fierder,"sei er.
Wêrom, koe se net sizze, mar it muoide har. Likegoed fûn se
gjin wurden om it petear geande te hâlden.
Se skieden har wegen, hy nei it easten , sy nei it westen. Nei
goed tritich meter seach se om. De man rûn wer stiif by de
floedstripe lâns en seach ek om.
Troch in ynjouwing stuts se de hân op. Hy ek, mar doe hiene de
weagen him te pakken, de skuon strûpten der royaal ûnder.
Helpleas seach er har kant nochris oer, doe sjokte er fierder yn
syn giele jas, pearse broek en dweiltrochwiete skuon.
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De grutste bûnte gril fan it hiele eilân, skeat troch Trynke hinne.
Se moast har ynhâlde om it net ; út te skatterjen. It wie fansels
wol sneu, troch har hier er wiete fuotten krige. Soe se ....
"Soms moet je een gril, een ingeving, volgen", sei Sita.
By it strânpaviljoen helle se him yn . "Myn skuld dat jo wiete
fuotten krigen, om it goed te meitsjen traktearje ik op kofje mei
wat derby."
Hy woe fan gjin skuld witte,
Oardel oere letter sieten se noch op it terras, beide oan 'e reade
wyn. De skuon hie er útdien, griene sokken hongen oer in stoel
te droegjen.
Anders M Rozendal ( út 'Hupsakee' en oare ferhalen 2009)
In lyts ûndernimmer
Wy sieten op in terras mei in bierke.
Doe, nei ik tink in lyts kertierke,
in lyts jonkje tsjin my sei :
"Menear, wêr komme jo eins wei. ? "
Ik sei: "Ut Makkum, hoe dat sa mantsje, ? "
"No", sa sei der, "ik garje jild út alle plakken
en ik ha noch net in gûne út Makkum."
Ik lake, want it wie wol goochum betocht.
En wylst ik om in gûne socht,
sei ik: "It ferskil tusken jild út Makkum
en Snits sjoch ik earlik sein net."
"O ja", sei er, "wol as ik der in
plakplaatsje thús op set."
In skofke letter seach ik him
mei in grou' ijsko sitten.
Doe tocht ik, do bist no al in ûndernimmer,
sûnder it te witten.
Douwe Visser (út 'Spuonnen' in samling rymkes, 1996)
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Sweltsjes
Yn ‘e simmer wenje de sweltsjes
mei de kokes en de kealtsjes
op de pleats fan Sybesma.
Mar as ’t kâld is,
is ‘t wizânsje,
gean de sweltsjes op fakânsje
nei it waarme Afrika.
Hindrik van der Meer
Bûsboekje
It nije Fryske Bûsboekje 2020 leit yn 'e
winkel ! Dit jier is it tema 'tiid'. In moaie term
foar in boekje dat je it hiele jier troch yn de
bûse ha. In feilich plak yn dizze digitale
tiden en ynternet dat net mear sa feilich is.
It Fryske Bûsboekje is de 45e útjefte. Sûnt
1975 hawwe frijwilligers alle jierren der foar
soarge dat Friezen en net-Friezen yn it
Frysk harren ôfspraken en kontakten
fêstlizze kinne.
Alle jierren wurdt oer it tema ( foar 2020 dus
'tiid') troch de redaksje socht om sechjes
en weetjes ( elke wike mei in knypeach nei
it tema) . Mar de redaksje besiket ek om nijsgjirrige ferhalen oer
minsken dy 't mei it tema anneks binne boppe wetter te krijen
De earste edysje fan it Bûsboekje is dy fan 1976. Yn it begjin
wie it Kristlik Frysk Selskip (KFS) de útjouwer; tsjinwurdich is
dat de Ried fan 'e Fryske Beweging.
Fan it Bûsboekje 2019 binne der wer 3400 ferkocht. Sûnt de
start binne der sawat 218.000 ferkocht !
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It Bûsboekje 2020 kostet € 7,50 en is by sa'n 60 winkels troch
hiel Fryslân te keap. Ek fia it webstek www.busboekje.frl kin
besteld wurde of miskien ha jo famylje of kennis oan minsken
yn it plak wêr de bûsboekjes te keap binne. Ek kinne jo bestelle
fia it webstek fan ús advertearder www.friese-producten.nl .
Stikje nr. 51
Rare titel fansels, mar sa frege Henk Kloosterman it: “Hast do
noch in stikje, nr. 51?” Nee fansels, dat moast ik noch betinke
en skriuwe. Ik moat noch efkes kwyt hoe’t Henk it mooglik
makke hat dat myn 50
stikjes yn in boekje
bondele binne. Sjoch de
foto. Myn frou hie dat
betocht as ferjierdei kado
foar my en ik fyn it
prachtich. Myn famylje ek;
se woene it allegear lêze.
En de foto’s binne allegear
yn kleur, dat is yn it
kritekrantsje net sa. Mar
Henk hie der dus mar in
soad drokte fan. Mar foar
my woe hy it wol dwaan,
hie er tsjin myn frou sein.
Noch tige tank Henk, en
dan no it ienenfyftichste
stikje, en it giet oer in
reiske nei Disneylân Paris
mei de bern.
Us fammen, se binne ûnderwilens 25 en 27, geane fansels al
lang net mear mei op fakânsje. De lêste kear wie doe’t se sa’n
17, 18 wiene tink ik; doe gongen harren freontsjes (allebeide ek
wer ynruile foar oaren) ek noch mei. Dat is ek normaal fansels,
dan binne se grut en fine harren eigen wei.
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Mar ús personielsferiening hat sa no en dan in 'gezinsuitje'. Dat
betsjut dat jo as wurknimmer útsein jo partner ek jo bern
meinimme meie. Der stie net in leeftiidsgrins by.
It is al wer in pear jier lyn, mar der wie dus in oanbieding fan in
reiske nei Disneylân Paris. Der hienen wy altyd al ris hinne silt
mei de bern doe’t se jonger wiene, mar dat wie der neat fan
kaam. Wy sels woenen wol mei dus ik hie ús opjûn. Mar de
bern joech ik net op fansels; dy soenen fêst net mei wolle tocht
ik. En se moatte ek allebeide altyd op sneon wurkje. Mar ik hie
it der mei harren oer en liet it programma sjen. En wat bliek: se
woenen allebeide mei ! “Betaal jij pap?” Tsja, it wurdt fan myn
salaris ynhâlden en as se dan graach mei wolle, foarút dan
mar. It koste harren ek al in frije dei. Se fregen en krigen
allebeide frij fan it wurk. Se wienen mei ôfstân de âldste bern
dy’t meigienen. Se sieten tegearre foaroan yn de bus en setten
de hiele boel op stelten. Wat hienen se in wille. In soad
kollega’s hienen niget oan it stel. Wy sieten fuort efter harren yn
'e bus en hienen sawat fan: "wy hearre der net by hjir ! "
Yn it park oankommen gienen wy elk
ús eigen gong. Wy ha ús wol
fermakke en de fammen ek. Tsjin de
jûn ha wy mei syn fjouweren iten yn it
park en dat wie net iens djoer. Om
tsien oere wer yn de bus dy’t ús nei
in hotel yn in bûtenwyk fan de stêd
brocht. Fuort op bêd want wie wienen
allegear deawurch.
De oere moarns, sneintemoarn, wie it
brochje in organisatoaryske ramp.
Der wie fan alles temin of it wie al op,
fiersten tefolle lju en/of fiersten temin
iten en drinken. Ik ha noch noait soks
meimakke yn in hotel. Dernei mei de bus nei de Eiffeltoer. Dy
koe beklommen wurde mar dat ha wy net dien. Wy ha in
boattocht makke op de Seine. En de bern binne tegearre de
stêd yn west. “Hoe ha jim de wei fûn?”, frege ik.
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“Gewoan, mei de tillefoan”. Ja fansels, dat sit hjoed-de-dei
allegear op jo mobyl.
Yn de middei wer op hús oan. Wy soene wat ite lâns de
sneldyk. Sa’n pompstation wer ’t in soad fan restaurant by is.
Mar der barde itselde as mei it brochje yn it hotel, se koenen de
drokte net oan. Doe’t de bus, sa’n grutte dûbeldekker, al lang
wer fuort moast fanwege de rydtidenwet, krigen de lesten krekt
iten. Mar it waar wie moai, de stimming opperbêst dat dy
sjauffeur moast it mar regelje. En dat die hy ek.
Sneintejûn let wienen wy wer thús. It sil wol de alderlêste kear
west ha dat de bern mei west binne op sa’n reiske. Moai dat ús
personielsferiening sokke dingen docht. Wy ha mei it hiele
gesin, nettsjinsteande de iterij, ferskriklik folle wille hân. Myn
kollega’s ha it der noch wol ris oer, dy twa froulju fan ús!
svdv

It Frysk Boun om Utens is de oerkoepeling fan de oansletten kriten
bûten Fryslân yn Nederlân .
It Boun hâldt in Moetings – en Ynspiraasjemiddei op Sneon 16
novimber 2019 yn it Multifunksjonele Sintrum "de Kiekmure" yn
Hurderwyk. De ynhâld:
1. "Op nei 2023 – en dêrnei: de 100 jier foarbij !"
Sprekker Klaas Sietse Spoelstra.
2. LF 2018 en fierder...... Sprekker Lieuwe Krol
Dit is it programma foar de middei 12.30 - 17.00 oere.
De jûns binne jo fanôf 19.00 oere tige wolkom by de krite "Mei
inoar Ien" fan Hurderwyk – ek yn de Kiekmure.
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It toanielselskip "Fleurich fierder" fan Jobbegea bringt it stik "It
deiboek fan Tinus Teckel "
Foar de oerbliuwers is der wer in stamppot-buffet fan
€ 14,00 p.p.
Foar mear ynformaasje oer dizze middei / jûn (en ferfier) skilje
mei ús skriuwer Sjouke van der Veen 0524 55 28 62 .
Blêdfolling

'Hepkema's Courant' augustus 1896
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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

Mefr. F vd Meulen,Burgm.Fonteinstraat 31
7751 CB Dalen. Tel. 0524 55 18 79
e-mail: f.vdmeulen@ziggo.nl
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

