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Bêste minsken,
Al wer in jier foarby, it giet ek sa fluch. Gelokkich witte wy net wat it
nije jier ús bringe sil en dat is mar goed ek.
Soms meitsje wy plannen en dochs rint it soms oars.
Wy hawwe wer in moai kritejier hân, lokkich hawwe wy de jûnen en
middeis wer ynfolle kinnen en dêr binne wy as bestjoer tige bliid
mei. Spitich genôch binne ús wer leden ûntfallen of hawwe opsein,
mar sa giet it yn it libben.
Wy wurde allegear âlder. It bestjoer is ek net mear sa jong (as it er
útsjocht !). It soe dêrom moai wêze as der wat ferjonging kaam.
In 2019 fiere wy ús 25- jierrich bestean, mar hoe lang kinne wy as
krite noch sa troch ?
Wy moatte it der op ús algemiene ledegearkomste yn april mar ris
oer ha.
Wy kinne yn elts gefal werom sjen op in moai jier. Spitich, mar Griet
Wiersma koe troch sykte net komme op freedtemiddei 21
septimber. Moatte wy yn it nije jier mar ris sjen of sy noch komme
kin.
Wy hoopje dat jimme allegear wer sa folle mooglik op ús middeis en
jûnen komme kinne en dat wy net in stringe winter krije sille. Hoewol
de 11 – stêdetocht soe no ek wol wer ris komme meie. It ien kin net
sûnder it oar.
Us nijjiersbuffet is ek al hiel wat jierren in tradysje, dat dogge wy ek
mar wer yn 2019 en wol op tongersdei 10 jannewaris, wat ek yn ús
krantsje fan desimber stiet.
Wy binne ek druk dwaande mei de ynfolling fan ús jubileumjier, dat
yn 2019 barre sil. Jim hearre hjir mear oer.
Fierder wol ik noch efkes sizze dat ik jim alle goeds tawinskje foar it
kommende jier. Foar no yn elk gefal noflike krystdagen en folle lok
en seine !
Foar minsken dy’t it net sa breed hawwe en troch in minne tiid hinne
moatte, dy winskje ik fan herte in protte sterkte ta.
Graach moetsje wy elkoar op 10 jannewaris. Oant dan !
Groetnis, Greta Vos-Hamstra. (2e foarsitter)
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It bestjoer noeget jimme om mei te dwaan oan ús
nijjiersgearkomste yn Café - Restaurant Wielens
yn Noord-Sleen op:
tongersdei 10 jannewaris 2019
Ynrin fan 17.00 (fiif oere) ôf
Jo wurde ûntfongen mei in sûpke.
Om in oere of seis stiet d’r dan it

stamppotbuffet
foar ús klear. It bestiet út 6 ferskate
stamppotten sa as: boerekoal, soerkoal,
rauwe andyvje, hutspôt, brune
beantsjes, en in jachtgerjocht.
Der is in garnituer by fan fleis (rikke
woarst, seane woarst, karbonaadsjes,
speklapkes ensfh.) en fansels de
appelsmots, de stoofparkes en de
raukost net te ferjitten.
En dêrnei noch de neigesetsjes .....
En der is fan alles genôch....... !
De jûn wurdt ôfsletten mei in kopke kofje/tee
It is de bedoeling de gongen ôf te wikseljen mei koarte bydragen (sa
as wat fertelle, in ferske sjonge, in gedicht foardrage, muzyk
meitsje, sokssawat) fan in tal fan ús leden, sadat it iten yntusken
moai sakje kin en wy wer in tige noflike jûn belibje kinne.
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De krite nimt in stikje fan de kosten foar har rekken, sadat de kosten
foar jo € 21,50 de persoan binne.
De famylje Wielens wol fansels graach wite foar hoefolle minsken sy
ynkeapje moatte. Dêrom freget it bestjoer jim, om jimme op te jaan
foar 6 jannewaris 2019 by ús bestjoerslid Onne Biesma,
tel. 0591 - 55 26 28, e-mail: biesma.onne@ziggo.nl
It wurdt fêst in tige gesellige jûn en dêrom “oant sjen
op 10 jannewaris”
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- 62 08 36
En fan Coevorden en neiste omkriten út:
• A.Tuiten,Palmanovastr. 23, Coevorden, tel. 0524 – 51 37 83.
En fan Hoogeveen en neiste omkriten út:
• dhr.I.Bollema, De Zaaier 228, Hoogeveen
tel .(mobiel) 06-50 43 36 26
As der mear leden binne dy’t (wolris) minsken meinimme kinne en
wolle, nim dan efkes kontakt op mei Anne Tuiten.
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Ferslach fan de seizoeniepeningsmiddei fan de krite
op freedtemiddei 21 septimber 2018
Foar ús soe optrede de bekende Fryske sjongster en kabaretiêre
Griet Wiersma út ‘e Wâlden, mar spitigernôch kin dit net trochgean
troch sykte fan Griet. Sy fynt it tige sneu en sy woe sa graach, mar it
kin echt net, want sy kin hast hielendal gjin lûd meitsje en dat foar in
sjongster ! Ek hat sy noch in
pear kollega’s, yn likernôch
itselde sjenre, byg. Anneke
Douma en Piter Wilkens, frege
om foar har yn te fallen, mar dy
koenen net. Troch al dizze
omstannichheden belle sy pas
tongersdeimiddei om in oere
as fjouwer ôf en sy soe foar ús
optrede op de oare deis om
trije oere. Dat panyk by it
bestjoer ! Hokker artyst kin op
sa’n koarte termyn by ús
optrede?
Aldergelokst hâldt de skriuwer
de gegevens by fan alle
artysten en groepen dy’t yn ‘e
rin fan ‘e tiid by ús west ha. En
dêr stiet ek de namme fan Gerieta Otten fan Bilthoven by, dy’t pas
yn april 2017 mei har Fryske kwis by ús west hie. Mar de minsken
wiene doe tige entûsjast. Dat wy har belje! Sy wol ús wol helpe, mar
moat deselde freedtejûns mei har kwis ek optrede by de krite yn
Hoarn. En dêr is ek noch har thúsfront fansels. Sy moast oerlizze en
nei in tal tige spannende minuten kaam it ferlossende telefoantsje:
Ik kom !! Doe foel ús in stien fan it hert.
Dan de kwis: der binne 11 groepen fan 4 persoanen en elke groep
hat in fûgelnamme; sa binne der ljippen, skriezen, wylpen, mosken,
mûzefangers, protters, earrebarren en neam mar op. Fierder binne
der 6 ûnderwerpen, mei elts 10 fragen, sa as Fryske taal, wêr yn
Fryslân, Fryske lûden, sprekwurden, wa praat hjir. Ek kin ien kear

5

de joker ynset wurde. Yn it
skoft wurde de tusken stannen bekend makke.
De spanning nimt ta: wa
wurde de winners? Troch
tiidkrapte ferfalt ien
ûnderdiel .Tsjin seizen is
de útslach bekend: de
Ljippen binne diskear de
bêsten. Dat binne de
froulju Groenhof en van
der Veen en de manlju
Pruntel en Schiphof. Sy
krije in grut applaus en
meie in nij boek kieze fan
de boeketafel.
Wat hat Gerieta ús út ‘e
penearje helle én in prachtige middei besoarge. Anne tanket har dêr
geweldich foar. Sy krijt in noch grutter applaus fan de seal. Dan
winsket hy har in goede reis nei Hoarn ta en in moaie jûn dêr.
Fimke
Oprop !!!

Oprop !!

Oprop !! Oprop !! Oprop !!

Bêste leden fan ús krite,
Sa as jo, tink al wol wite, bestiet ús krite takom jier 25 jier.
By it 20- jierrich bestean fan de krite ha wy as bestjoer ôfsprutsen
om, as it efkes kin, de 25 fol te meitsjen. En kommend jier, 12 april
2019, is it dan safier. It bestjoer hat it idee dat de fiif/seis
kritemiddeis/-jûnen dy’t jierliks organisearre wurde, oer it algemien,
sjoen de reaksjes, goed yn ‘e smaak falle.
Wol de krite dizze aktiviteiten trochsette kinne, dan sil der wol help
by komme moatte, bygelyks by it meitsjen fan it kritekrantsje, it
tarieden fan kriteaktiviteiten, of it heljen/bringen fan leden sûnder
ferfier.
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Lit it ris yn jo omgean en hooplik reagearje jo. Myn telefoannûmer:
0524 - 513783 of mail nei: anneroelietuiten@planet.nl
Of wite jo mooglik immen ((noch) net lid), dy’t geskikt is.
Mochten der op dizze oprop gjin reaksjes komme, dan kin dit wol ris
it lêste winterskoft fan ús krite wêze !!
Mei freonlike groetnis, Anne Tuiten, skriuwer krite Súdeast-Drinte,
Fraachpetear mei Tsjalling Schiphof fan Assen, in tige
mearsidich man, oer û.o. toaniel, tekenjen/skilderjen,
sport en it wurk.
Hy en de frou binne fansels lid fan de krite 'Us Memmetaal' fan
Assen. Mar wêrom binne sy dan eins ek lid wurden fan ús krite,
want jo soenen sizze de krite fan Meppel is dochs tichterby. Yn ‘e
rin fan dit ferhaal sil it jo dúdlik wurde.
Tsjalling is berne yn 1931 yn Berltsum. Dêr ha sy net lang wenne,
want sy ferhuzen al gau nei Baaium, in doarpke ûnder Dronryp en al
in jier letter kaam de famylje Schiphof te wenjen yn Minnertsgea en
dêr hat er op de legere skoalle sitten. Nei skoaltiid keatse fansels,
mar ek tipelje ( witte jo it noch?) Mar der wie net safolle tiid foar,
want al gau gong hy dan mei syn heit oan it wurk by de boer.
Ferfolchûnderwiis, lyk as ambachtsskoalle of Mulo wie der foar
Tsjalling net by. Letter waard hy lid fan de knape- en jongeling feriening en al earder kaam hy by it muzykkorps en spile dêr op ‘e
bugel. Tsjalling hat twa kear de Alvestêdetocht riden, yn 1954 en
1956, hy hat dus twa fan dy allemachtich moaie krúskes ! Wat de
frije tiid oanbelanget der wie yn dy tiid net folle fertier. Sy gongen
wol ris nei de merke, bygelyks yn St Anne en Berltsum en in hiel
inkele kear nei de bioskoop yn Frjentsjer. En doe’t hy fan skoalle
kaam yn 1943 wie it oarloch.
Mei 20 jier gong Tsjalling foar syn nûmer yn tsjinst by de ynfantery
yn Stienwyk. Healwei de tsjinstplicht docht hy de oerstap as berops
nei de keninklike marsjesee. Nei de oplieding yn Assen gong hy nei
de kompanjysbrigade yn Harns (grinsbrigade). Nei in heal jier waard
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de brigade opheft en gong hy werom nei Assen en dêr in tal
polysjediploma’s helle. Yn de praktyk in soad tekenwurk dien foar
de marsjesee, byg. yn de rjochtbank, by oanridings, en oare
ûngemakken. Nei seis jier by de marsjesee, û.o. yn Apeldoarn, dêr’t
er syn dan takomstige frou Greet moetet, gong hy oer nei de
gemeentepolysje yn Assen en hat dêr alle tsjinstfakken trochrûn:
surveillânse, ferkear en resjerzje (mei) opset en dat wurk dien oant
syn pensjoen
Dat toanielspyljen in wichtige rol yn syn libben spile hat blykt wol at
er ien kear op syn praatstoel sit. Doe’t hy yn 1953 oerpleatst wurde
nei Assen, kaam hy yn petear mei de brigadekommandant.
Oer ferskate ûnderwerpen waard der praat, û.o. de Fryske krite. Hy
siet yn it bestjoer en der moasten mear leden komme. Dus doe
moast men der ek al achter oan! Hy frege of ik lid wurde woe en sei
der by: Do likest my wol in toanielspiler ta. Ik sei dat ik wol ris wat op
it toaniel dien hie. Gean mar ris nei de ploech ta, sy repetearje yn it
wykgebou. Ik waard oannommen as jonge spiler fan 23 jier, mar
moast direkt in man spylje fan sa om en de by 65 jier, dat de
grimeur hat doe in bulte wurk oan my hân. It paste fan beide kanten
goed en sa bin ik hingjen bleaun oant de dei fan hjoed en ik mei wol
sizze mei in protte genoegen. Yn ‘e rin fan ‘e tiid hat hy by de Asser
krite noch al wat rollen spile. Hy spile al toaniel yn Fryslân en letter
dus yn Assen. Hy hat 50 jier lang oan amateurtoaniel dien by de
krite en foar de oprjochting fan ús krite ek in pear kear yn Emmen
spile. Ek hat hy it polysjetoaniel mei oprjochte en der yn spile.
Jierren oanien hat hy mei Jaap Bakker karmastere foar Ifat (It Frysk
amateur toaniel) fan It Boun (It Frysk Boun om Utens), de
oerkoepeljende organisaasje fan Fryske kriten bûten Fryslân. Sy
gongen dan nei kriten yn hiel Nederlân om it toaniel yn syn
algemienheid te beoardielen, dus it stik, de spilers, it dekor, esf. In
pear wike letter gongen sy wer nei dy toanielploech om ien en oar te
besprekken, it saneamde neipetear. Oan ‘e ein fan it winterskoft
waarden de prizen bekend makke. Dy slotjûn wie/is yn “De Lawei’
yn Drachten en dêr spilet dan de winner fan de toanielkriich.
Mei Jaap Bakker hat hy wol tsien jier lang, alles meielkoar sa’n 150
optredens, mei it programma “Swalkje troch Fryslân” by de kriten yn
Fryslân en om utens lâns trokken. Sy fertoanden dan selsmakke
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dia’s fan Fryslân en fertelden dêr de prachtichste ferhalen by. En
Jaap spile Fryske ferskes op syn lûkpûde en begeliede ek it
meielkoar sjongen.
Tsjalling syn grutte hobby’s binne útsein it toaniel, it tekenjen,en
letter ek it skilderjen en kalligrafy, oftewol moaiskriuwe (sjoch de
oarkonde) en fotografy. Yn Fryslân folge hy al in kursus kalligrafy en
dêr gong er mei troch yn Assen. Dat hy goed tekenje koe hie it haad
fan syn legere skoalle al betiid sjoen, want dy sei tsjin syn âlders:
Dy jonge moat keunstskilder wurde. By harren yn de keamer hinget
û.o. in troch him makke skilderijke fan it doarp mei it hûs dêr ’t hy as
jonge wenne hat. Om ’t der doedestiids, yn en nei de oarloch, net
folle papier wie makke hy
faak tekenings op de
achterkant fan behangpapier. Ek it ûntwerpen en
meitsjen fan kûlissen foar
toaniel en fluchtekenje op
brulloften en partijen die er
regelmjittich.Dat de krite
'Us Memmetaal' fan Assen
tige wichtich west hat by it
ûntstean fan ús krite blykt
ek wol út de oantekens fan
de spitigernôch ferstoarne
earste skriuwer fan ús
krite, Goasling de Jong. Ut
de oantekens fan de
oprjochtingsfergadering fan
tiisdei 12 april 1994 yn 'De
Zietak' yn Klijndijk helje ik
de neikommende letterlike
fragminten:
= Hja (foarsitter Janny van der Veen (a.t.)) ropt fierders it wolkom ta
oan de hearen Tsjalling Schiphof en Jaap Bakker út Assen dy’t ús
jûn moaie dia’s sjen litte sille.
Janny: =By it ûntstean fan ús krite ha wy in bulte stipe hân út Assen.
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= En dan folget de offisjele oprjochting. Dêrfoar is in pracht fan in
oarkonde makke troch dhr Schiphof út Assen.
= De skriuwer fan it Frysk Boun om Utens, de hear Hans Weijer,
lokwinsket de leden en it bestjoer fan de nije krite, mar wol ek tank
bringe oan krite en toanielploech fan Assen.
Dat wie dan yn it koart de ynfloed fan Tsjalling Schiphof foar de
kultuer yn it algemien en dy foar Fryslân en it Frysk yn it bysûnder.
Jo begripe, ik ha in pear noflike en nijsgjirrige oerkes trochbrocht yn
Assen. Wy hoopje Tsjalling en Greet noch faak te moetsjen op ús
krite.
a.t.
Ta oantinken
Op snein 21 oktober 2018 is ferstoarn ús lid Tom Hofstra. Hy is 80
jier wurden. Tegearre mei syn frou Janke wennen se oan de Klepel
348 yn Emmen. Tom Hofstra is te hôf brocht op sneon 27 oktober
yn de 'Oeverse Bos' yn Emmen.
Wy winske syn frou, de bern en de bernsbern in soad sterkte ta.
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 delskrean binne troch
Jan fan Beets fan de krite 'Us memmetaal'(Assen)
♥ dat wat Fryske wurden as avesearje, risselwaasje, absolút,
perfoarst, ferdivedaasje, nonsjalant, sekuer, sjirurch, wizânsje,
ensfh. mien hawwe? Dat it Frânske lienwurden binne.Dy
Frânske ynfloed op it Nederlânsk en it Frysk begjint al yn de 14e
iuw as Frânsktalige hearskers de baas binne oer Nederlân.
♥ dat de Bremer wyldernis neat te krijen hat mei de Dútske stêd
Bremen. It Gaasterlânske natuergebiet tanket de namme oan de
brem. Dy strúk mei syn prachtich giele blommen groeide hjir
foarhinne yn ’e folop en waard yn de 19e iuw oanlein as
eksploitaasjebosk troch de Grinzer grutgrûnbesitter, grytman en
letter boargemaster fan Gaasterlân Gerard van Swinderen
(1804 – 1879).
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♥ dat Rederij Noordgat op Skylge in nije rêdingsboat hat mei de
namme: Skua. It 15 meter lange skip waard boud troch Dijkstra
Staalbou yn Harns. De boat moast mids au-gustus al tsjinst
dwaan doe’t de rêdingshelikopter troch de hurde wyn de loft net
yn koe en de Skua doe in pasjint mei hertproblemen yn 26
minuten fan Skylge nei Harns brocht. Moai, net?
♥ dat om goud te finen de Friezen oan ’e ein fan de 18e iuw net
nei Amerika hoege. Yn de nacht fan 9 op 10 oktober 1799 fergiet
it Britske oarlochsskip Lutine yn it Izergat tusken Flylân en
Skylge. It skip sit fol mei goud en sulver. Mei it skip en de
bemanning ferdwine lykwols ek de houtene fetten dêr’t it djoere
goud yn sit. Fan 1800 ôf is sa’n tweintich kear besocht om de
lading wer boppe wetter te krijen. Sille se noch oait fûn wurde?
Mar der wurdt trochsocht; men kin it nea witte!
♥ dat men noch mar krekt bekommen is fan de prachtige
Friezedei, of it bestjoer fan it Frysk Boun om Utens krige it
berjocht dat de âldste Fryske Krite, Gysbert Japicx (fan Haarlim)
nei 121 jier net mear bestiet. Dat is fansels ôfgryslik spitich; wer
ien minder. Fan de 200 Fryske Kriten, dy’t der ea wiene, binne
der op ’t heden noch mar 16 oer! Dochs hopet it Boun oer fiif jier
it hûndertjierrich bestean noch fiere te kinnen. ”Ik hoopje”, seit
foarsitter Jan Bijkerk, ”dat wy it oprêde !”
♥ dat de nije bynamme fan Damwâld sûnt sân july Cichorei City
is. It doarp wol himsels dêrmei op ’e kaart sette om mear
toeristen te lûken. De teelt fan sûkerei, in surrogaat foar kofje,
wie eartiids grut yn Dantumadiel. Der wiene doe 26 drûgerijen.
Iepenloftmuseum ”De Sûkerei” lit dy hiele skiednis sjen. De
muoite wurdich om dat ris te besjen.
♥ dat Loadewyk Damsma út De Jouwer hast tweintich jier âlde
Friezen sammelet. Dat binne Kleastermoppen, âlde
bakstiennen, yn ’e midsiuwen brûkt foar de Kleasterbou.
Damsma reizge dêrfoar fan Dúnkerken oant Denemarken ta.
2700 stiennen naam er mei fan 493 tsjerken, abdijen, kleasters
en kapellen. Dy binne allegear oerbrocht nei Rome en te
bewûnderjen yn de Friezetsjerke. Fiifhûndert eksimplaren binne
ynmitsele yn in spesjale âlde Friezemuorre.
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♥ dat yn 1841 de twa bruorren August en Clemens Brenninkmeijer
út Westfalen delstrutsen yn Snits. De lapkekeaplju iepenen dêr
in stoffemagazyn, sadat se minder faak nei harren heitelân
werom hoegden foar tekstyl. Tweintich jier letter waard yn Snits
de konfeksjewinkel C & A Brenninkmeijer iepene.
♥ dat Skiermûntseach op ’e nij mei Grinslân prate wol oer de
grinskorreksje foar it eilân. It eilân ferskoot stadichoan nei it
easten. Dat docht bliken û.o. út satellytbylden dy’t alle jierren
makke wurde.
♥ dat yn de Ljouwerter Alvestêdehal in wand makke is mei de
winners en winneressen dy’t yn ’e rin fan ’e jierren oer de fyftjin
tochten ferriden binne: de Wall of Fame. De wand is ûntwurpen
troch de âld-Hallumer Gerrit van der Meij. By alle tochten steane
de dielnimmers en ek de útfallers en de waar- en iiskondysjes. It
is echt de muoite wurdich om dat ris te besjen! Hiel apart.
♥ dat jo ien binne dy’t de moade folget? Dan hiene jo yn de 19e
iuw sûnder mis it Frysk Kostúm droegen. Dy moade feroare
meidertiid. Sa wie it fan 1750 ôf hip om sits, in mei de hân ferve
blomryk katoen út Indië, yn te setten foar rokken en skelken.
Sels striehuodden beklaaiden se dermei. Stelle jo jo foar: dy
koene wol sa grut as in weintsjil wêze. Mei toutsjes oan
wjerskanten koest him dan fêsthâlde.
Tee
Ik stean foar de diggelkast en tink, flink
wêze en de brot der út. Eltsenien hat sa’n
kast dêr’t it guod yn stiet dat men net
geregeld brûkt, allinne mei de Krystdagen
komt it moaie servys op tafel. Mar der
moat wol sa no en dan himmele wurde.
Och heden, dêr stiet ek noch beppe har
grutte teepot en ynienen sjoch ik beppe
wer sitten achter it teeblik mei it tee ljochtsje en dizze grutte pot.
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Boppedat in sûkerpot, molkkantsje en leppelfaaske mei leppeltsjes
en sulveren leppeltsjes mei in blomke .Beppe hie se sparre by DE.
Beppe wie wat min op ‘e gong . De bakker, molkboer en de post
rûnen oan de tafel ta. Dat fûn beppe sa gesellich, eltsenien krige in
kopke tee mei in moalkoekje.
Jierren letter, siet ús mem ek wer achter it teeljochtsje. As wy dan út
skoalle kamen en it wie al wat skimerich, dan koenen wy har fan
fierrens al sitten sjen. Dat wie sa gesellich. Us mem hie net sa’n
grutte teepot, sy hie in wat lytser ferchroomd potsje. Mar ek wer op
in ljochtsje. Op it teeblikje(hout) stie ek in sûkerpot, molkkantsje en
kopkes en pantsjes en fansels ek de sulveren leppeltsjes mei in
blomke derop fan beppe. Sels it moalkoekje waard net fergetten.
Sa, ik ha de kast wer skjin , no ha ik wol sin oan in kopke tee. Ik ha
gjin teeblikje mei fan alles .der op. Ik set de wetterkôker efkes oan,
pak in teeglês en in teepûdsje, in pitsje foar it swiet en in lekker
koekje. No noch in leppeltsje, in sulveren leppeltsje mei in blomke
der op. Beppe hat se opsparre mei bonnen fan Douwe Egberts.
Roelie Tuiten.
It ûngelok yn Appelskea
It wie op in prachtich moaie simmerdei sa as der de ôfrûne simmer
safolle wienen. It wie oan it begjin fan de skoalfakânsje.
Myn dochter woe mei har
dochterke fan 4 in dei nei
Appelskea. Dêr is in
ferdivedaasjepark mei de
namme 'Duinenzathe'. Deselde
formule as 'Drouwenerzand'.
Myn oare dochter gie ek mei en
ek de freondin fan beiden, mei
har lyts famke, ek 4.Se wienen
noch mar krekt yn it park, doe’t de bern de traapauto’s seachen. Dy
dingen rieden eartiids yn it ferkearspark yn Assen. Us bern ha der
yn de basisskoalletiid ek wol hinne west en yn riden.

13

Mar it ferkearspark is sletten en dy traapauto’s binne oernommen
troch 'Duinenzathe'.
De bern dus fuortdaliks yn dy auto’s. It duorre mar krekt en doe
raasde ús bernsbern it út. Har lytse tean wie earne tusken kaam en
der sawat ôfdraaid. De EHBO der by, mar it like slim. Dus mei de
ambulânse nei it sikehûs yn Assen. Dêr hat in sjirurch wol syn bêst
dien, mar hy sei fuort al dat de kâns lyts wie dat it goed kaam mei
de tean.
It is ek net goed kaam. Wat letter ha se yn it sikehûs yn Hardenberg
de lytse tean der ôf helle. De hiele fakânsje wie it gesin oan hús
bûn. De kampearfakânsje is ôfsein. Gelokkich giet it fierder wer
goed; se kin der like hurd mei rinne as mei tsien teannen, seit se
sels. It is net moai fansels, mar se hat der fierder dus gjin hinder
fan.
Hoe koe dit no barre? De technyske tsjinst koe earst neat fine, dus
de ûngeloksauto mocht wer ride. Mar myn dochter en skoansoan
hienen in letselskea-advokaat yn ‘e earm naam en dy woe fansels
witte wat as de oarsaak wie. Hie it park skuld ? Nimmen koe it ús
fertelle, dat myn skoansoan en ik op in freedtemiddei sels op
ûndersyk nei it park. En ja, it koe net oars as it teantsje wie tusken
de traapas en de sydkant fan de auto kaam. Mei tichte skuon wie dit
ûngelok net bard, mar troch it moaie waar hienen de bern fansels
fan dy iepen sandalen oan. Sa koe it teantsje der krekt tusken
komme. Dan koe it dus ek folle faker barre, sei myn dochter, dan
binne dy dingen gefaarlik. En sa is it ek fansels. Mar it wie foar de
parkdireksje gjin reden om aksje te ûndernimmen. Ik ha doe in
berjocht stjoerd nei de NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Waren
Autoriteit. Dy ha in ûndersyk dien en harren konklúzje wie dat de
auto’s net oan de wetlike feilichheidseasken foldogge. Se binne dus
ôfkard en meie net mear ride. Alle 70 auto’s moatte earst oanpast
wurde, dan in goedkarring krije en dan pas meie se wer de baan op.
De parkdireksje is fansels net bliid. De advokaat wol. Dy is bliid mei
it rapport fan de NVWA en is no mei de WA- fersekering fan it park
yn de slach. De saak rint dus noch. Wat in moaie dei wêze soe, is
einige yn in lyts drama. Mar lokkich wurdt dat oare bern besparre
troch it adekwaat yngripen fan de NVWA.
svdv
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Kritereiske op 26 april 2019 nei de Jouwer.
Op 12 april 2019 bestiet ús krite 25 jier. It bestjoer stelt foar om dit
heuchlike feit te fieren mei in reiske nei Fryslân ta op freed 26 april
2019.
It programma soe der dan sa útsjen kinne:
• 9.00 oere, ôfreis fan de bus by Wielens. Jo soargje sels yn
Noord-Sleen te kommen. Der is genôch parkearromte.
• 10.00 oere, oankomst by it Jouster museum (kopke kofje mei in
lekker stikje oranjekoeke).
• It museum bestiet út in tal âlde gebouwen, dêr’t wurkpleatsen yn
binne fan in koperslagger, in klokkemakker en in lettersetter.
• It bertehûs fan Egbert Douwes is dêr en jo krije útlis en in
demonstraasje oer de groei en it ferwurkjen fan de
kofjebeannen.
• Der is in útstalling fan kofjekannen en oar diggelguod, dat jo
sparje koenen op de Douwe Egberts-punten. Ek is der in moaie
samling Fryske klokken.
• Jo kinne ek noch efkes sneupe yn de museumwinkel of yn it
âlderwetske DE-museumwinkeltsje.
• 12.00 oere gean wy oan board fan 'De Simmerwille'. Wy kinne
oan board genietsje fan in hearlik Frysk kofjemiel. De boat
makket in lange tocht troch it wide Fryske wetterlân. Mar wy
farre ek troch bygelyks Drylts en Snits en dan noch in eintsje oer
de Snitsermar op nei de thúshaven. De thúshaven fan de boat is
tsjinoer it âlde DE-fabryk.
• 16.00 oere wer yn de bus en op wei nei Noord-Sleen. Jo begripe
wol de neamde tiden binne om en de by.
De kosten foar jo binne € 25,- de persoan. It restant komt út de
ponge fan de krite.
It duorret noch mear as in fearnsjier foar it sa fier is, mar jo wite no
wat de bedoeling is. Oer it opjaan en beteljen e.s.f. krije jo
meidertiid noch berjocht.
it bestjoer
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It kin net
Humor feroaret blykber. It taalgrapke 'it kin net' dat troch Hollanners
opfette wurdt as 'het kan net', is eins te flau foar luzen. Dochs wurde
krekt dit soarte fan njoggentjinde-iuwske sechjes rekkene ta it type
ferhaal dat oarspronklik út Fryslân komt. It grapke is ommers daliks
ferbûn mei de taal dy't hjir praat wurdt.
Yn 2007 sette Sonnema dizze spraakbetizing yn foar syn reklame 'Fries is een mooie taal, maar Sonnema begrijpen we allemaal '. De
orizjinele útwurking fan dit folksferhaal waard yn Nederlân in grut
sukses.
No, toe dan mar, noch ien sa'n taalgrapke:
Buorman A hat spul mei buorman B oer rjocht fan reed *.
Fan argewaasje slacht buorman A in peal yn 'e reed.
"Dy ferdomde buorman sil der net mear lâns !". Buorman B ropt de
help fan de rjochter yn. Tsja, mar dan moatte jo wol Hollânsk prate.
Jo fiele him oankommen:
"Mijn buurman heeft een paal in mijn reet geslagen."
En dochs hawwe de njoggentjinde-iuwers hjirby ûnder de tafel lein
fan it laitsjen (Gvd Meer)
* rjocht fan reed = recht van overpad

oernommen út Skuorkalinder 'Fryslân en de wrâld KH 2018' , idee, gearstalling en
redaksje Gerbrich van der Meer www.gerbrichvandermeer.nl (útjefte Bornmeer )

Tiid
Hurd jaget de tiid
brûkte oeren troch de dei
wês dyn eigen klok.
Hâld ho foar de nacht
skôgje blinkende stjerren
ferstiljend tsjuster
Lok en Seine yn it nije jier.
Ytsje Hettinga
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Krystferhaal
Der wie ris in man dy’t it Krystfeest mar hielendal neat fûn. Net dat it
in minne man wie as sa, nee, it wie in poerbêste kearel dy’t goed
soarge foar syn frou en bern. En hy besocht ek sa goed mooglik te
wêzen foar oare minsken. Hy leaude allinne net yn dy Jezus dêr't de
tsjerken mei kryst om fol sieten. Tsjin syn frou, dy’t trou nei tsjerke
gie, sei er: “It spyt my, mar ik kin der net by dat God in mins wurde
moast en nei de ierde komme moast. Dat slacht gewoan nearne
op”. Op Krystjûn gyngen syn frou en bern nei tsjerke foar de
nachttsjinst. Hy hie gjin sin om mei te gean. “Ik bliuw leaver thús,
mar ik sil wol op jim wachtsje”, sei er.
Nei ’t syn gesin fuortriden wie, begong it te snijen. De man rûn nei it
finster en seach de snieflokken dikker en dikker wurden. “No ja”,
tocht er, “as wy dan dochs sa nedich kryst fiere moatte, dan kin it
mar better in wite kryst wêze”. Hy rûn werom nei syn maklike stoel
om de krante te lêzen.
In pear minuten letter waard hy opskrikt troch in ploffend lûd dat fan
bûten kaam. En noch in kear, en noch ris. Hy
tocht dat immen snieballen tsjin de ruten oan
smiet, mar doe’t er de foardoar iepen die
seach hy in grutte keppel fûgeltsjes yn syn
foartún. Troch de sniebui wienen se de wei
kwyt en wanhopich op syk nei in skûlplak en
sadwaande wienen der in pear tsjin syn rút
oan flein. “Ik kin se hjir dochs net deafrieze
litte?” tocht hy by himsels. “Mar hoe kin ik se helpe?”
Ynienen tocht hy oan de skuorre dêr’t ek it lyts hynderke fan de
bern stie. It wie der yn elts gefal waarm en droech. Hy die syn jas
oan en gie nei de skuorre. Hy die de doarren wiid iepen en die it
ljocht oan. Mar de fûgeltsjes kamen net. “Miskien kin ik se lokje mei
wat iten” tocht er. Dus hy helle wat âlde bôle en struide in spoar fan
krommels fan de foartún oan ’t de skuorre. Mar de fûgeltsjes
negearden de krommels en kamen net; se bleaunen mar wrotten yn
de snie. Hy besocht se yn de skuorre te krijen troch om se hinne te
rinnen en “shhh, shhh” te roppen. Mar de fûgels fleagen alle kanten
op, útsein nei de waarme skuorre. De man tocht: “Se fine my
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fansels mar akelik en mâl. Koe ik mar in manier betinke om se witte
te litten dat se my fertrouwe kinne. As ik no sels ris in skoftke in
fûgel wêze koe om se yn feilichheid te bringen”. Op itselde momint
hearde hy de tsjerkeklokken slaan. Hy stie efkes stil om te lústerjen
nei de oankundiging fan it Krystfeest.
Doe foel er op syn knibbels yn de snie, die syn hannen gear en sei:
“No begryp ik wêrom as Jo dat dwaan moasten”.
Auteur ûnbekend
Oerset troch svdv
Fryske skuorkalinders 2019
Nei it grutte sukses fan de
Skuorkalinder LeeuwardenFryslân 2018 komt er no ek in
skuorkalinder 'Cultuurkalinder
Fryslân 2019'.
Mei 365 dagen
ferhalen,anekdoates en weetsjes
wurdt de lêzer in jier lang
traktearre op bysûndere
ynformaasje oer Fryslân en de
wrâld. Oer skiednis, natuer, sport,
godstsjinst, middenstân en taal
en fansels oer kultuer. Yn de
Cultuur- kalender Fryslân 2019
fertelle de musea de moaiste
ferhalen oan de hân fan in objekt
út harren kolleksjes. Dy objekten
jouwe ferrassende ynkykjes yn it
libben fan ús foarâlden dy 't ús
wengebiet en ús tinken mei foarme ha. De Cultuurkalender Fryslân
2019 Fryslân en de wrâld befettet eltse dei ferwizingen nei
aktiviteiten en tentoanstellingen fan de fjirtjin dielnimmende musea.
Auteur Gerbrich van der Meer, útjouwerij Bornmeer 736 blêdsiden priis € 15,=
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Mar de skriuwers fan it
Gysbert Japicxhûs yn
Boalsert ha ek net stilsitten.
Se dogge in soad wurk yn de
tekstwinkel as frijwilligers fan
it Gysbert Japicxhûs. Se
leverje de teksten en siswizen
oan de útjouwer van de Berg
yn Almere. De kalinder hat
alle twa dagen in fers of in
gedichtsje oan de efterkant
en in siswize oan de foarkant
fan de kalinderbledsjes, wat
delkomt op sa'n 180 fersen
en siswizen.In soad fersen/
gedichtsjes komme út
dichtbondels fan bekende
dichters.
200 blêdsiden, útjouwerij van de
Berg yn Almere, priis € 13,95

'Jachthûn mei supernoas'
"Bijke, bijke, bijke, leaf lyts hûntsje,
mei dyn sturt draaisto in rûntsje en al
seisto dan gjin wurd, alles sjoch ik oan
dyn sturt". Dit bernelietsje fan Hindrik
van der Meer/Marga Claus giet oer de
Fryske stabij. Oft dizze jachthûn no
oarspronklik fan Spanje, Frankryk of út
Fryslân komt, is noch altyd net dúdlik.
Wol, dat er hjir yn 1800 al omspaant,
faak 'Bijke' neamd wurdt en in fantastyske noas hat. Oan 'e ein fan
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de njoggentjinde iuw nimme Fryske arbeiders it hûntsje op de fyts
mei yn in kuorke achterop om as byfertsjinste mollen te fangen yn
hiel Nederlân. De môllefeltsjes smite nammentlik in moai bedrachje
op. In bijkehûn soe de mol net allinne op hûndert meter ôfstân rûke
kinne, mar him fan tichteby ek noch graven hearre ! Yntusken is
dizze selsstannige hûn ek yn Skandinavië te finen. ( G vd Meer)
oernommen út Skuorkalinder 'Fryslân en de wrâld KH 2018' , idee, gearstalling en
redaksje Gerbrich van der Meer www.gerbrichvandermeer.nl (útjefte Bornmeer )

op azem komme
Beammen riigje nei de kime
ekers eagje swart egaal,
alles azemt rêst en romte
minsken komme op ferhaal.
Buorkerijen stean te dreamen
yn in kâlde wite see,
krekt as tilt in hân ûnsichtber
alles op fan 't âlde stee.
't Alde jier krûpt stadich fierder
hâldt de azem eefkes yn...
stikem eagjend nei 't foarbye
hoopjend op in nij begjin.
Gjalt Huizinga
Paadwizer
"Ik wit net oft dit wol goed komt, Gerrit." Marja dikeret troch it foarrút
fan 'e auto. It is betiid op 'e middei, mar in tichte dize leit as in
skiere tekken om har hinne. Se hat it gefoel as binne se allinnich op
'e wrâld.
Tegearre ride se oer in smel asfaltdykje, oan wjerskanten smelle
berm en brede, heakkele sleatten.
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Marja sit yn tûzen noeden dat se in tsjinlizzer treffe, mar oant no ta
giet dat bêst. Hjir sil ek wol net folle ferkear komme, tinkt se, it weike
is striemin. Gerrit stjoert om in gat hinne en antwurdet dan: "Fansels
komt it goed, mar om 't ik de Tomtom op de koartste rûte ynsteld
haw, geane wy hjir in kilometer of wat binnentroch. Wachtsje mar
rêstich ôf, it famke bringt ús wol teplak."
Marja knikt "Silst wol gelyk hawwe." It hat gjin doel en lekje syn
nijste oanwinst. Like wiis as in protter is er mei de elektroanyske
paadwizer.
Op ‘e jierdei fan Gerrit syn âldste broer die
bliken dat de measte famyljeleden sa'n
ding yn 'e auto hawwe. Eins kaam it praat
der op del datst suver in Neandertaler bist
ast net in kleurich skermke op it
dashboard hast, ek noch mei in oantreklik
frouljuslûd dy 't dy it paad seit. "In minske
moat mei syn tiid meigean, "sei swager
Halbe, dy 't noch yn gûnen rekkenet, mar
likegoed wol in Tomtom yn 'e auto hat.
Gerrit woe net achterbliuwe. "No hoechst
ek net mear te kaartlêzen, leave, "sei er
tsjin Marja, "it famke fertelt it my wol."
Hy hie it ding in dei, doe woe er nei harren Kees yn Ljouwert. It
paad koene se mei de eagen ticht wol fine, mar Gerrit nifele eefkes
mei syn boartersguod om en wrachtsjes, it frommes sei op 'en
krektens hoe 't se ride moasten. "De technyk stiet foar neat,
"kraaide Gerrit en tenei fertroude er folslein op 'e Tomtom. Op dit
stuit binne se ûnderweis nei har âldste suster yn Boalsert. Gerrit
joech syn elektroanysk frommes opdracht om de koartste wei te
sykjen. "De benzine is djoer genôch en sa hawwe wy de
oanskafkosten fan de Tomtom gau werom," ferklearre er. No ja, lit
him dat mar tinke. Marja digeret fansiden. It iene nei it oare stik
greide skoot yn 'e dize foarby. Ynienen remmet Gerrit. "Wat sille wy
no belibje ?"
Marja skrillet op. Foar har stiet in readwyt stek oer de wei. "Hasto
sjoen dat dizze wei ôfsletten is ? " freget er. "nee,"skodhollet se.
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Hy lûkt oan 'e skouders. "It jout ek neat, wy sille werom moatte."Yn
ien haal draait er in daam yn. Dêr rint it wat ôf, mar Gerrit hat de
auto yn 'e macht, en in meter foar de hikke steane se stil. Gerrit set
de pook yn 'e achterút en jout gas. Nei alle gedachten wat te
wrimpen. De foartsjillen smite gers en drek tsjin de hikke, mar de
auto stiet dêr 't er stiet. "Fergeemje." Hy is der al út, de knappe
skuon peatskje yn 'e dridze. "Do achter it stjoer, dan triuw ik . "
It sil wol moatte. Marja giet achter de auto del, drek rint har oer de
râne fan 'e skuon, en stapt achter it stjoer. It sydrút nei ûnderen.
"Rjocht hâlde, achter dy is ek in daam, mar de foarste tsjillen moatte
op it asfalt bliuwe, " kommandearret Gerrit. Safier is it noch net. Yn
'e achterút jout se foarsichtich gas. Gerrit set te skoar. earst net,
mar dan sit der ferweech yn 'e auto. In tel heakket it, Gerrit syn holle
wurdt noch reader, mar dan sjit de auto de wei oer. Marja batst op 'e
rem. Krekt op 'e tiid , de foarste tsjillen steane noch op it asfalt. Dan
sjocht se nei har man.
Dy is op 'e knibbels yn de drek telâne kommen. Mei in holle as in
tongerbui komt er oerein. Se weaget it net en laitsje.
Swijend skopt er de skuon fan 'e fuotten en strûpt de broek fan it
gat. Dat spul smyt er yn 'e kofferbak. Hy nimt de plaid mei en giet
dêrop njonken Marja sitten. "Ride". Se heart dat it neat lije kin.
Hoeden rydt se it paad werom.
"U moet keren en de weg vervolgen," seit it elektroanyske famke.
"Unnoazele geit, hâld dy de bek, "graut er en raamt it apparaat mei
ien haal fan it dashboard.
út 'Hupsakee en oare ferhalen'( útjefte KFFB) troch Anders M.Rozendal
Limerick
Fromme mûs
in mûs yn 'e tsjerke oan 't befallen ta
moast in gaadlik plak foar har jongen ha
hja hat in bibel tegnaud
dêr in nêstke fan boud
en fertroude har bern oan Gods wurd ta
Jantje Oosta
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Genamt
It famke fan Wibe en Romkje is nei har beppe Jisseltsje neamd en
hjit Jozefine. "Wy koenen Romkje har mem net foar de holle stjitte
no ?" sei Wibe. " Dat mins hat oars net ien as Romkje. In oare kâns
om oait ferneamd te wurden is der net. Wy koenen der net foarwei.
Dat jout neat, mar sa'n healwize namme is 't ek net, der binne wol
raarder . Ik sei tsjin Rom, jim mem stiet der op dat de âlde namme
bestean bliuwt, dêr moatte wy har yn temjitte komme en mei dy
namme kin ús famke it hiel wol dwaan. Romkje sei it ek. Wy hawwe
der yn it minst gjin spul om hân, dat soe nammers ek net bêst wêze.
Wy seinen, gjin gesûs, mem wurdt ferneamd. Beppe yn 'e wolken
fansels, dat kinne jo begripe. No is 't in lytse Jozefine wurden, dêr
kin mem de âlde namme noch mâle skoan yn werom fine. Of net ? "
Wibe frege it mar strang as wie er bang dat ik it him ûntstride woe.
Dat woe 'k net, krekt oarsom haw ik him folslein gelyk jûn: "It begjint
beide mei in J", sei ik. "Ja no ?" sei Wibe ferheard, as hie er dêr
noch net earder by stilstien.
Paulus Akkerman
Limerick

In dammer, dy 't kaam fan Teroele
dy wie op in kear op 'e doele.
De damskiven fleagen
yn 't rûn foar syn eagen,
hy mocht ek sa ferhipte graach sjoele.
Grytsje Kingma
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Bestjoer fan de krite
foarsitter
e

fakatuere

2 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. A.Tuiten, Palmanovastraat 23,
7742 CC Coevorden.Tel. 052451 37 83
e-mail: anneroelietuiten@planet.nl

2 skriuwer

Dhr. A.Biesma, Klepel 332, 7811 KX
Emmen.Tel 0591 55 26 28
e-mail: biesma.onne@ziggo.nl

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

Boekferkeap:

Mefr. R.Tuiten, Palmanovastraat 23
7742 CC Coevorden
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Aalden. Opsizzen lidmaatskip foar 1 maaie.
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